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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               7.12.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  400/2020 

 
ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης σύμβασης «Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» 
 
 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την 22121/3-12-2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 
παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
οι :  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1) Ράπτου Όλγα. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

                                          
  Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις και έγγραφα της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 
 

1. Την σύμβαση με αριθμό πρωτ. 16141/7-9-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007269997) και  λήξη 31/12/2020.. 
 

2. Το έγγραφο με αρ.πρωτ. 21732/27-11-2020 των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας-
Αθλητισμού-Αθλητισμού , και Διοικητικών Υπηρεσιών για την «Παράταση της σύμβασης Καθαριότητας 
Κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». 

 
3. Την αίτηση με αρ.πρωτ. 21924/1-12-2020 της αναδόχου εταιρίας «ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ» με 

διακριτικό τίτλο «nexus FACILITY IKE» για την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης. 
 

4. Το άρθρο 214 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας»  παρ.2 του Ν.4412/2016  : “ Mε αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής , ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί την σύμβαση , η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 50% αυτής , ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν την λήξη της διάρκειας της , σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου”.   

 
καλείται η Οικονομική Επιτροπή 

 
Να εγκρίνει την παράταση της σύμβασης των «Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων-
Μενεμένης» με αριθμό πρωτ. 16141/7-9-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007269997) με την εταιρία «ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «nexus FACILITY IKE» για ένα μήνα ήτοι μέχρι 31-01-2021. 
 

ΑΔΑ: ΨΘΕΦΩΨΕ-ΙΩΔ
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 
προέδρου 

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Επί των καταμετρούμενων, λευκό ψηφίζει η Τσομπανοπούλου Μ.) 

 

 
Α) Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης των «Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης» με αριθμό πρωτ. 16141/7-9-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007269997) με την εταιρία «ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «nexus FACILITY IKE» για ένα μήνα ήτοι μέχρι 31-01-2021. 

 
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  400/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  8.12.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

ΑΔΑ: ΨΘΕΦΩΨΕ-ΙΩΔ
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