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Σκήκα Τπνζηήξημεο  
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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 45/2022 ηαθηηθήο  Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 
Αξηζ. Απόθαζεο : 290/2022                                  
 

                                                                                             
                                                                          Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε παξάηαζεο ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 
παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο “Θηεληαηξηθέο 
ππεξεζίεο γηα ηα αδέζπνηα δώα” (Α.Κ. 21/2022)». 

 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη 
ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 30632/41/16-12-2022 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ 
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο 
Ζιίαο 4) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Ρνκπνύινγινπ 
Θσλζηαληίλνο 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, 8) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό 
κέινο, σο Αληηδήκαξρνο, θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο θαη 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη 
ζρεηηθά. 

 

 Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Θ.Ρνκπνύινγινπ θαη Η.Νπζηακπαζίδεο πξνζήιζαλ ζηε 
Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε Ν.Δ. θαη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), 
όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η») 
ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο: 
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 30998/20-12-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 
Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 

 

ΘΔΚΑ:    Παξάηαζε ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ππεξεζίαο : 

Θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο γηα ηα αδέζπνηα δώα (ΑΚ 21/2022) 

 
Θύξηε Ξξόεδξε, 
 
Πύκθσλα κε ηελ πεξηπη. α ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ.4625/19,ην νπνίν 
ηξνπνπνηεί ην πξώην εδάθην ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 
3852/2010:  
"Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή, απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ ή 
νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνδόκελε ζε θάζε πεξίπησζε 
λνκνζεζία" 
 
Ιακβάλνληαο ππόςε : 

1. Ρν άξζξν 217 παξ.2 ηνπ 4412/2016, ην νπνίν αλαθέξεη όηη "Κε 
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο 
ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζύκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί 
λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ 
αλαδόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε 
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα 
ηνπ αλαδόρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα 
ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα 
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αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνύλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα 
παξαδνηέα ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

2. Ρελ 14421/23.06.2022 ζύκβαζε κε Αλάδνρν ηελ εηαηξία «ΡΟΑΘΑΠ 
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΝΛ.ΔΞΔ- ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ ΔΗΓΖ», ε νπνία νξίδεη 
σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζύκβαζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2022. 

3. Ρν ππ’αξηζκ. 30865/19-12-2022 αίηεκα παξάηαζεο παξάδνζεο ηνπ Αλαδόρνπ 
από ηελ πεξεζία 

4.  Ρν άξζξν 132 ηνπ Λ.4412/16 πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ηελ 
δηάξθεηά ηεο. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Λ.4412/2016 «Σξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ» 
6.  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ. 4412/2016. 
7. Ρελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ιόγσ αδπλακίαο παγίδεπζεο όισλ ησλ 

δώσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζύκβαζε 
 
Ωο αξκόδηα πεξεζία γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη νξζή εθηέιεζε ηεο 

14421/23.06.2022 Πύκβαζεο πνπ αθνξά ηελ πεξεζία : Θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο 

γηα ηα αδέζπνηα δώα (ΑΚ 21/2022)  θαη κε δεδνκέλν όηη θαηαηέζεθε 

εκπξόζεζκα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο ην αίηεκα καο γηα παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο 

 
ΔΗΖΓΟΤΚΑΣΔ 

1. Ρελ ρξνληθή παξάηαζε ηεο 14421/23.06.2022 Πύκβαζεο κε Αλάδνρν ηελ εηαηξία 
«ΡΟΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΝΛ.ΔΞΔ- ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ ΔΗΓΖ» θαηά ηξεηο 
(3) κήλεο, ήηνη έσο 31/03/2023.  

  
Δπηζπλάπηεηαη ην 30865/19-12-2022 αίηεκα παξάηαζεο ζύκβαζεο ηνπ αλαδόρνπ  

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 45/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο  απείρε από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, 
ιόγσ ηεο αξηζ. 2377/2022 πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ Π.η.Δ. κε ηελ νπνία 
θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ 
ζύλζεζε ησλ Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ από ην Γ.Π. πξνο 
απηέο. 
 

Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 
4735/20, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 132, 206, 217 παξ. 2 θαη 221 ηνπ Λ. 4412/16, 
ηελ αξηζ. 21/2022 ζρεηηθή κειέηε, θαζώο επίζεο: 
 

1. Ρελ αξηζ. πξση. 14421/23.06.2022 ζύκβαζε κε Αλάδνρν ηελ εηαηξία 
«ΡΟΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΝΛ.ΔΞΔ- ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ ΔΗΓΖ», ε 
νπνία νξίδεη σο εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζύκβαζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2022. 

2. Ρν ππ’αξηζκ. πξση. 30865/19-12-2022 αίηεκα παξάηαζεο παξάδνζεο ηνπ 
Αλαδόρνπ από ηελ πεξεζία 

3. Ρελ αδπλακία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ιόγσ αδπλακίαο παγίδεπζεο όισλ ησλ 
δώσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζύκβαζε 

 
 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

 

Δγθξίλεη ηελ ρξνληθή παξάηαζε θαηά ηξεηο (3) κήλεο, ήηνη έσο θαη ηηο 
31/3/2023 ηεο ππνγεγξακκέλεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο 
Σαιθεδόλαο θαη ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο «ΡΟΑΘΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΝΛ.ΔΞΔ- 
ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ ΔΗΓΖ» αξηζ. πξση. 14421/23.06.2022 ζύκβαζεο γηα 
ηελ ππεξεζία «Θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο γηα ηα αδέζπνηα δώα» (Α.Κ. 
21/2022), γηα ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο θαη ηελ αίηεζε 
ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ιόγνπο. 
 
 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  290/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                          Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 

                                                                                                 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                    
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 

 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ/Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνιηηηθήο 
Ξξνζηαζίαο 

- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Ξεξηβάιινληνο θαη Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Ρκήκα Ξξνκεζεηώλ 
- Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
- Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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