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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               8.7.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθμός Απόφασης:  184/2020 

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης σύμβασης του έργου «Συντήρηση Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων  του Δήμου 

Αμπελοκήπων –Μενεμένης» 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 11570/3.7.2020 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 4) Κατζικάς 

Γεώργιος (μέλος) 5) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

  Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος)  

  4) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος).  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Στα πλαίσια της σύμβασης με αρ. πρωτ. 13.001/ 08-07-2019 που αφορά στην «Συντήρηση Φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων  του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης», η οποία λήγει στις 08/07/2020, η Ανάδοχος Εταιρεία με την 
ονομασία ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ. αιτείται την χρονική παράταση της σύμβασης έως 15/07/2020, σύμφωνα με το άρθρο 217 
του Ν.4412/2016 και βάσει του υπ’αριθμ. 11.601/03-07-2020 αιτήματος της Αναδόχου Εταιρείας. 

Το παραπάνω άρθρο ορίζει: 
  
I. Πρόβλεψη του χρόνου διάρκειας 
Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου 
της σύμβασης. 
 
Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιαμέσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των 
υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων.  (άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016) 
   
II. Έννοια συνολικής διάρκειας 
Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της 
σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-217-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7/
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ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο 
συμφωνητικό. (άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016)  
 
III. Παράταση διάρκειας 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, 
η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να  παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
  
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.(άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και της προθεσμίας 
υποβολής επιμέρους παραδοτέων αυτής, συνιστά περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, που, κατά τα άρθρα 217 και 218 του ν. 4412/2016, αποτελεί δε νόμιμο λόγο για την κήρυξη αυτού 
ως εκπτώτου, για την ενδεχόμενη επιβολή ποινικών ρητρών με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 
εφόσον έχει ζητηθεί παράταση, και, κατ' επέκταση, για τη μη οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 
Πράξη 168/2017) 

 

Το αίτημα αφορά σε αντικειμενικά δικαιολογημένη περίπτωση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρίας έτσι 
όπως ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα λόγω της πανδημίας του Covid-19 που είχε ως αποτέλεσμα το 
γενικευμένο κλείσιμο της αγοράς για 45 ημέρες οι συντηρήσεις των φωτοτυπικών μηχανημάτων καθυστέρησαν να 
ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης και για το λόγο αυτό θα χρειαστεί μία μικρή 
χρονική παράταση μίας εβδομάδας περίπου. Συνεπώς, ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή η έγκριση του 
αιτήματος παράτασης της σύμβασης έως τις 15/7/2020. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει το αίτημα παράτασης της σύμβασης του έργου «Συντήρηση Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων  του 

Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης» έως τις 15/7/2020. 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  184/2020. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  9.7.2020  

        

        O Πρόεδρος  

                 

                                Καζαντζίδης Γεώργιος 
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