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ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα 
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ” (Α.Κ.115/2018)»  
 
 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 
παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020) θαζψο θαη ησλ 
αξηζ. 40 θαη 163 εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζην θηίξην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ξνιηηηζηηθνχ 
Ηδξχκαηνο Διιεληζκνχ Γηαζπνξάο (Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.) επί ησλ νδψλ Γεθειείαο 152 & 
Αηηαιείαο 2-Λέα Φηιαδέιθεηα, (ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ. 
Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» σο εμεηαζηηθνχ θέληξνπ γηα ηηο Ξαλειιήληεο 
εμεηάζεηο), ζήκεξα ζηηο 24.6.2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ 
ηελ αξηζ. πξση. 13154/19-6-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 7/2020) 
ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ 
θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 
3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»). 

 

O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ 
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ 

 

 
 

   
ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ 
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ- 
ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 
 

   
Βαζκφο Ξξνηεξαηφηεηαο: Θαλνληθφ  
Βαζκφο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην 
Σξφλνο Γηαηήξεζεο: Πην δηελεθέο 
 
 
Αξ. Απφθαζεο: 64/2020 
 
Αξ. Ξξσηνθφιινπ: 13840/26-6-2020 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ  

Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000 
FAX:  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 

kgeorgamli@gmail.com 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
ΑΠΟΠΑΚΑ 
 
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 24.6.2020 
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 9/2020 ηνπ Γ.Π. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
mailto:kgeorgamli@gmail.com
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ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 

 

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ                                             
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ  

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ  

ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ  

ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΘΝΡΠΑΘΖΠ  ΚΗΣΑΖΙ  

ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ  ΣΟΖΠΡΝΠ  

 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  

ΞΑΞΑΙΝΘΑ  ΔΡΣΗΑ  

ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  
ΛΡΑΡΠΖΠ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ  
 

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ 
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ  

ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΓΘΝΚΑ  ΓΑΛΑΖ-ΔΑ  

ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ  

 
 
Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ, 
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 31 παξφληεο 
θαη 2 απφληεο, σο αθνινχζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Γεωξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                            Παπαινπθά  Δπηπρία  

Σάθαο Ζιίαο                                                   Αιεθξαγθή νθία  

Γξακκέλνο ππξίδωλ  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο  

Παπαθώζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο ωηήξηνο  

Κπεξδέζεο ππξίδωλ  

Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Θνπηζάθεο  Κηραήι  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Αλαληάδεο Ληθόιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο  
Ληάηζεο  Θωλζηαληίλνο  
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε  

Γξεηδειηάο Παληειήο  

Γξεηδειηάο Υξήζηνο  

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

Ιαδαξίδεο Πέηξνο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 
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Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο  

Σνκπνύινγινπ  Θωλζηαληίλνο  

Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο  

εξεηάθεο Ληθόιανο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα  

Εαραξηάδεο Ηωάλλεο  

Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο  

 
 
Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, ελψ ήηαλ παξώλ ν Ξξφεδξνο 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο : 

 

 Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Θ.Κπίγαιεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ 

ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Α.Βαζηιφπνπινο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Λ.Αλαληάδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία 

επί ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Θ.Ληάηζεο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ 

ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Σ.Γξεηδειηάο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Γ.Θαξαβίαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Η.Θαιακπφθεο θαη Θ.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Α.Ιέθθαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 

Απνπζίεο :  
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Νη Γεκνηηθέο Πχκβνπινη θ.θ. Δ.Ξαπαινπθά θαη Π.Αιεθξαγθή απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, 

έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π.. 

 

Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζην 13ν 

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

13ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 

Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 13ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ηo ππ΄αξηζκ. πξση. 12881/17-6-2020 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο 
Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:  
 
 
Θχξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, 
 

ΘΔΚΑ:« Έγθξηζε ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ζπκβάζεσο ηνπ αλαδφρνπ Α.ΘΑΝΠΖΠ 
Α.Δ. κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ» 
(Α.Κ.115/2018)  ζπλνιηθνχ πνζνχ 552.620,00€  ζπκπ/λνπ ΦΞΑ  . 
 
ρεη.: 1.Ρν ππ΄ αξηζκ. πξση. 9898/21-05-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο Α. 
ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ. 

2. Ρε ζχκβαζε ππ.΄αξίζκ. πξση. 7179/24-03-2020 κε ηίηιν ΠΚΦΩΛΖΡΗΘΝ 
ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΚΒΑΠΖ ΚΔ ΡΗΡΙΝ:« ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ 
ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΝΚΑΓΔΠ 
1,2,4,7 ΞΝΠΝ 480.000,00 ΔΟΩ, Φ.Ξ.Α. 24% ΞΝΠΝ 115.200,00 ΔΟΩ, 
ΠΛΝΙΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ 552.960,00 ΔΟΩ»  

 
 Ξαξαθαινχκε φπσο, θαηά ηελ πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, ζπκπεξηιάβεηε ην ζέκα ηεο έγθξηζεο ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο 

ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεσο  ζχκβαζε κε ηίηιν: «Ξξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο  ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, (Α.Κ. 

115/18)».                                                                                                                                                                                   

Έρνληαο ππφςε : 
 Ρν άξζξν 65 παξ.1 ηνπ Λ.3852/2010,ζχκθσλα κε ην νπνίν ……’’Ρν Γεκνηηθφ 

Ππκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ 
εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ ή άιινπ 
νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή ην ίδην ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή 
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ηνπ…..”. 

 Ρν άξζξν 132 ηνπ Λ. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο Ππκβάζεηο 
Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ 
θαη 2014/25/ΔΔ)'' «πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο» 
φπνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
«α) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ 
δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή θαη 
β) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο.». 

 ΡελΑ.Κ.115/18κειέηε ηεο Γ/ΛΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ, ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ & 
ΖΙΔΘΡΟΝΦΩΡΗΠΚΝ, βάζεη ηεο νπνίαο  εθηειείηαη ε ζχκβαζε κε ηίηιν: 
«Ξξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ». 

 Ρελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 7179/24-03-2020ππνγξαθείζα ζχκβαζε 
(ΑΓΑΚ:20SYMV006472480- ΑΓΑ:ΩΕ6646ΚΩ0Η-ΘΝΩ) κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηεο εηαηξείαο Α. ΘΑΟΤΖ Α.Δ., 
ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΔΗΓΗΘΩΛ ΘΑΣΑΘΔΤΩΛ, κε ρξφλν παξάδνζεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηέζζεξεηο κήλεο, δειαδή ηελ 24/07/2020 . 

 Ρελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 9898/21-05-2020εκπξφζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, κε 
ηελ νπνία δεηείηαη παξάηαζε ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηέζζεξηο (4) 
κήλεο , δειαδή έωο θαη ηελ 24/11/2020, ψζηε λα παξαζρεζεί ν ρξφλνο ν 
νπνίνο ζα επηηξέςεη ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα 
εηδψλ. 

 Ρν άξζξν 217ηνπ  Λ.4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο Ππκβάζεηο 
Έξγσλ,  
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)'' «Γηάξθεηα ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο»  φπνπ αλαθέξεηαη ην 
εμήο: 
«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 δηάξθεηαο ηεο, ζε 
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα 
ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 
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». 

 

Ιακβάλνληαο ππφςηλ φια ηα παξαπάλσ, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην 

ζψκα, ηε ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ή κε, ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Ξαξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε. 

 

ΠΛΖΚ.: Ρν ππ΄ αξηζκ. πξση. 9898/21-05-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο Α. 

ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ., ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΗΓΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΘΔΩΛ. 

 

 
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
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Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην φιν ζέκα σο 
εηζάγεηαη ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο .   
 
Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη : 
 
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη 
 Ρν άξζξν 132 ηνπ Λ. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)'' «πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο» φπνπ 
αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

«α) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ 
δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή θαη 
β) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο.». 

 ΡελΑ.Κ.115/18κειέηε ηεο Γ/ΛΠΖ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ, ΑΛΑΘΘΙΩΠΖΠ & 
ΖΙΔΘΡΟΝΦΩΡΗΠΚΝ, βάζεη ηεο νπνίαο  εθηειείηαη ε ζχκβαζε κε ηίηιν: 
«Ξξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ». 

 Ρελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 7179/24-03-2020 ππνγξαθείζα ζχκβαζε 
(ΑΓΑΚ:20SYMV006472480- ΑΓΑ:ΩΕ6646ΚΩ0Η-ΘΝΩ) κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηεο εηαηξείαο Α. ΘΑΟΤΖ Α.Δ., 
ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΔΗΓΗΘΩΛ ΘΑΣΑΘΔΤΩΛ, κε ρξφλν παξάδνζεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηέζζεξεηο κήλεο, δειαδή ηελ 24/07/2020 . 

 Ρελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 9898/21-05-2020εκπξφζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, κε 
ηελ νπνία δεηείηαη παξάηαζε ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο , 
δειαδή έωο θαη ηελ 24/11/2020, ψζηε λα παξαζρεζεί ν ρξφλνο ν νπνίνο ζα 
επηηξέςεη ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

 Ρν άξζξν 217ηνπ  Λ.4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ,  
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)'' «Γηάξθεηα ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο»  φπνπ αλαθέξεηαη ην 
εμήο: 
«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 δηάξθεηαο ηεο, ζε 
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα 
ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 
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». 

 
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
Δγθξίλεη ηελ ρξνληθή παξάηαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. πξση. 7179/24-3-2020 
ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο (ΑΓΑΚ:20SYMV006472480- ΑΓΑ:ΩΕ6646ΚΩ0Η-ΘΝΩ) 
κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηεο εηαηξείαο Α. 
ΘΑΟΤΖ Α.Δ., ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΔΗΓΗΘΩΛ ΘΑΣΑΘΔΤΩΛ, ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΚΒΑΠΖ ΚΔ 
ΡΗΡΙΝ:« ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ 
ΓΖΚΝ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΝΚΑΓΔΠ 1,2,4,7 ΞΝΠΝ 
480.000,00 ΔΟΩ, Φ.Ξ.Α. 24% ΞΝΠΝ 115.200,00 ΔΟΩ, ΠΛΝΙΗΘΖΠ ΑΜΗΑΠ 
552.960,00 ΔΟΩ», θαηά ηέζζεξηο (4) κήλεο , δειαδή έωο θαη ηελ 24ε/11/2020, 
ψζηε λα παξαζρεζεί ν ρξφλνο ν νπνίνο ζα επηηξέςεη ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο 
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ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ιφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ηεο απνδηνξγάλσζεο πνπ 
έρνπλ πξνθιεζεί εμ αηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ. 

 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   64/2020. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 
 
            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                           Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

   

         ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ                         ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

Ράθαο Ζιίαο 

Γξακκέλνο Πππξίδσλ 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Ξαπαθψζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεψξγηνο 

Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο 

Αλαληάδεο Ληθφιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 
Θαιακπφθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Γξεηδειηάο Ξαληειήο 

Γξεηδειηάο Σξήζηνο 

Ιαδαξίδεο Ξέηξνο 

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο 

Ρνκπνχινγινπ  Θσλζηαληίλνο 

Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο 

Πεξεηάθεο Ληθφιανο 

Γθνχκα Γαλάε-Δχα 

Εαραξηάδεο Ησάλλεο 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνχιαο Αιέμαλδξνο 

Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ                                 ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
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Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 
- Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ 
- Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ 
- Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
- Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
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