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Λέα Φηιαδέιθεηα 13/4/2022
Αξηζ. Ξξση. : 8456

Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξηρ
Πολιηικών Οπγάνων
Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 13/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 84/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε
παξάηαζεο
ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ
παξάδνζεο
ηεο
ππεξεζίαο
“Δξγαζίεο
θπηνηερληθήο-αξδεπηηθήο
αλαβάζκηζεο
θαη
ζπληήξεζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ”
(Α.Κ. 66/2021)».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 13 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 75 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 7543/11/8-4-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ
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απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 75 Δγθχθιην ηνπ
Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1)
Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 6)
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 7) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 8) Γξεηδειηάο Ξαληειήο,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
1)

Θνπεινχζνο Σξήζηνο 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 3) Ρνκπνχινγινπ
Θσλζηαληίλνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.

Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 7203/5-4-2022
Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:

εηζήγεζε

ηεο

Γ/λζεο

ΘΔΚΑ:
Παπάηαζη ζςμβαηικού σπόνος παπάδοζηρ ςπηπεζίαρ : Δπγαζίερ
Φςηοηεσνικήρ –Απδεςηικήρ Αναβάθμιζηρ και ςνηήπηζηρ κοινόσπηζηων
σώπων ππαζίνος (ΑΚ 66/2021)
Θχξηε Ξξφεδξε,
Πχκθσλα κε ηελ πεπιπη. α ηηρ παπ.9 ηος άπθπος 10 ηος Λ.4625/19,ηο οποίο
ηποποποιεί ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.
3852/2010:
"Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή, απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ ή
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνδφκελε ζε θάζε πεξίπησζε
λνκνζεζία"
Ιακβάλνληαο ππφςε :
1. Ρν άξζξν 217 παξ.2 ηνπ 4412/2016, ην νπνίν αλαθέξεη φηη "Κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο
ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί
λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα
ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα
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ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα
αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα
παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
2. Ρελ 16832/09.08.2021 ζχκβαζε κε Αλάδνρν ηελ επηρείξεζε «ΠΗΓΔΟΖ ΚΑΟΗΑ
ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ», ε νπνία νξίδεη σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο ηελ 4ε
Καΐνπ 2022.
3. Ρν ππ’αξηζκ. 6647/31-03-2022 αίηεκα παξάηαζεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ
«ΠΗΓΔΟΖ ΚΑΟΗΑ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ».
4. Ρα έθηαθηα κέηξα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιφγσ ηεο
παλδεκίαο εμαηηίαο ηνπ COVID19 θαζψο θαη ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνχζαλ
Ωο αξκφδηα πεξεζία γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη νξζή εθηέιεζε ηεο 16832/09-082021 Πχκβαζεο πνπ αθνξά ηελ πεξεζία : Δπγαζίερ Φςηοηεσνικήρ –Απδεςηικήρ
Αναβάθμιζηρ και ςνηήπηζηρ κοινόσπηζηων σώπων ππαζίνος (ΑΚ
66/2021) θαη κε δεδνκέλν φηη θαηαηέζεθε εκπξφζεζκα πξηλ ηελ ιήμε ηεο
ζχκβαζεο ην αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ γηα παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο
ΔΗΖΓΟΤΚΑΣΔ
Ρελ ρξνληθή παξάηαζε ηεο 16832/09-08-2021 Πχκβαζεο κε Αλάδνρν ηελ επηρείξεζε
«ΠΗΓΔΟΖ ΚΑΟΗΑ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ» θαηά ΓΝ (2) κήλεο, ήηνη έσο 04/07/2022.

Δπηζπλάπηεηαη ην 6647/31-03-2022 αίηεκα παξάηαζεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 13/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηάο,

δεηψληαο λα απνζπξζεί ην ζέκα θαη λα ηνπ ρνξεγεζεί αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ.
4735/20, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 217 παξ. 2 ηνπ Λ. 4412/16, ηελ αξηζ.
66/2021 ζρεηηθή κειέηε, θαζψο επίζεο:
1. Ρελ αξηζ. πξση. 16832/09.08.2021 ζχκβαζε κε Αλάδνρν ηελ επηρείξεζε
«ΠΗΓΔΟΖ ΚΑΟΗΑ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ», ε νπνία νξίδεη σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο
ζχκβαζεο ηελ 4ε Καΐνπ 2022.
2. Ρν ππ’αξηζκ. πξση. 6647/31-03-2022 αίηεκα παξάηαζεο ζχκβαζεο ηνπ
Αλαδφρνπ «ΠΗΓΔΟΖ ΚΑΟΗΑ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ».
3. Ρα έθηαθηα κέηξα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιφγσ ηεο
παλδεκίαο εμαηηίαο ηνπ COVID19 θαζψο θαη ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνχζαλ
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε

3

ΑΔΑ: 6ΩΡ446ΜΩ0Ι-ΞΤΓ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(7 ΤΠΔΡ- 1 ΘΑΣΑ)
Δγκπίνει ηελ σπονική παπάηαζη θαηά δχν (2) κήλεο, ήηνη έσο θαη ηηο 4/7/2022
ηεο ππνγεγξακκέλεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο θαη
ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο
«ΠΗΓΔΟΖ ΚΑΟΗΑ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ» αξηζ. πξση.
16832/09-08-2021 ζχκβαζεο γηα ηελ ππεξεζία «Δπγαζίερ Φςηοηεσνικήρ –
Απδεςηικήρ Αναβάθμιζηρ και ςνηήπηζηρ κοινόσπηζηων σώπων ππαζίνος»
(Α.Κ. 66/2021), γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο θαη ηελ
αίηεζε ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ιφγνπο.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 84/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
-

Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ξξαζίλνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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