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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 26/2020 ηαθηηθήο  πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 
Αξηζ. Απφθαζεο : 163/2020                                  
 

                                                                                             
                                                                                     Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο 
κε ηίηιν “Φεθηνπνίεζε αξρείνπ Γεκνηηθνχ 
Κνηκεηεξίνπ θαη ςεθηαθή απνηχπσζε” (Α.Μ. 
132/2019». 

 
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 20 ηνπ κήλα Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 9.30 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 15628/27/16-7-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε 
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Μπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 6) 
εξεηάθεο Νηθφιανο, κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, 2) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 3) Σνκπνχινγινπ 

Κσλζηαληίλνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο 
ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.  

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηo ππ΄αξηζκ. πξση. 15634/16-7-2020 (Οξζή Δπαλάιεςε) 
δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:  
 
 

ΘΔΚΑ:« ‘Έγκπιζη σπονικήρ παπάηαζηρ ηηρ ζςμβάζευρ για ηην ςπηπεζία 
με ηίηλο: 
«Φηθιοποίηζη απσείος Γημοηικού κοιμηηηπίος και τηθιακή 
αποηύπυζη»  ηος Γήμος Λέαρ Φιλαδέλθειαρ-Λέαρ Υαλκηδόναρ, (Α.Κ. 
132/2019)  ζςνολικού ποζού 24.304,00€  ζςμπ/νος ΦΠΑ  . 
 
σεη.: 1.Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 14170/30-06-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο 
«INDIGITALA.E.» 

2. Σε ζχκβαζε ΄ αξηζκ. πξση. 37321/31-12-2019 κε ηίηιν ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ  ΜΔ ΣΙΣΛΟ:«ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΑΡΥΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΠΧΗ» Πνζνχ 19.600,00 € , ΦΠΑ 24% 
4.704,00 € , ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 24.304,00 € 

 
 Παξαθαινχκε φπσο, θαηά ηελ πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιάβεηε ην ζέκα ηεο έγθξηζεο ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο 

ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεσο  κε ηίηιν   «Φεθηνπνίεζε αξρείνπ Γεκνηηθνχ 

θνηκεηεξίνπ θαη ςεθηαθή απνηχπσζε»  ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο 

Υαιθεδφλαο, (Α.Μ.132/2019)  .                                                                                                                                                                                   

Έρνληαο ππφςε : 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 
 Σν άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 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.». 
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 Σελ Α.Μ. 132/2019 κειέηε ηεο Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ, Σκήκα 
Κνηκεηεξίνπ βάζεη ηεο νπνίαο  εθηειείηαη ε ππεξεζία κε ηίηιν: 
Φηθιοποίηζη απσείος Γημοηικού κοιμηηηπίος και τηθιακή 
αποηύπυζη»  ηος Γήμος Λέαρ Φιλαδέλθειαρ-Λέαρ Υαλκηδόναρ,  

 Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 15526/31-12-2019ππνγξαθείζα ζχκβαζε 
(ΑΓΑΚ:20SYMV006137627) ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 
Υαιθεδφλαο θαη ηεο εηαηξείαο INDIGITAL A.E, κε ρξφλν παξάδνζεο ησλ 
εξγαζηψλ έμη (6) κήλεο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δειαδή έσο θαη ηηο 
30/06/2020. 

 Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 14170/30-06-2020 εκπξφζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, 
κε ηελ νπνία δεηείηαη παξάηαζε ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο έυρ και ηην 
30/09/2020, ψζηε λα παξαζρεζεί ν ρξφλνο ν νπνίνο ζα επηηξέςεη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 Σν άξζξν 217 ηνπ  Ν.4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 
θαη 2014/25/ΔΔ)'' «Γηάξθεηα ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο»  φπνπ αλαθέξεηαη 
ην εμήο: 
«Με 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». 

 

Λακβάλνληαο ππφςηλ φια ηα παξαπάλσ, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην 

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

 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε. 

 

ΤΝΗΜ.: Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 14170/30-06-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο 

«INDIGITAL A.E.» 

 

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 26/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.  
 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Καηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Ν.εξεηάθεο, 
θξίλνληαο πξνβιεκαηηθφ ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο θαη έσια ηα επηρεηξήκαηα 
πνπ επηθαιείηαη. 

 
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/19, θαη: 
 

ΑΔΑ: 6ΕΞ346ΜΩ0Ι-0ΤΦ



 4 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

 Σν άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 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.». 

 Σελ Α.Μ. 132/2019 κειέηε ηεο Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ, Σκήκα 
Κνηκεηεξίνπ βάζεη ηεο νπνίαο  εθηειείηαη ε ππεξεζία κε ηίηιν: 
Φηθιοποίηζη απσείος Γημοηικού κοιμηηηπίος και τηθιακή 
αποηύπυζη»  ηος Γήμος Λέαρ Φιλαδέλθειαρ-Λέαρ Υαλκηδόναρ,  

 Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 37321/31-12-2019 ππνγξαθείζα ζχκβαζε 
(ΑΓΑΚ:20SYMV006137627) ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο 
Υαιθεδφλαο θαη ηεο εηαηξείαο INDIGITAL A.E, κε ρξφλν παξάδνζεο ησλ 
εξγαζηψλ έμη (6) κήλεο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δειαδή έσο θαη ηηο 
30/06/2020. 

 Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 14170/30-06-2020 εκπξφζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, 
κε ηελ νπνία δεηείηαη παξάηαζε ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο έυρ και ηην 
30/09/2020, ψζηε λα παξαζρεζεί ν ρξφλνο ν νπνίνο ζα επηηξέςεη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

 Σν άξζξν 217 ηνπ  Ν.4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο πκβάζεηο 
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 
θαη 2014/25/ΔΔ)'' «Γηάξθεηα ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο»  φπνπ αλαθέξεηαη 
ην εμήο: 
«Με 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». 

 Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 14170/30-06-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο 
«INDIGITALA.E.» 

 Σε ζχκβαζε ΄ αξηζκ. πξση. 37321/31-12-2019 κε ηίηιν ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ  ΜΔ ΣΙΣΛΟ:«ΦΗΦΙΟΠΟΙΗΗ ΑΡΥΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΠΧΗ» Πνζνχ 19.600,00 € , ΦΠΑ 
24% 4.704,00 € , ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 24.304,00 € 

 
 

 
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(5 ΤΠΔΡ-1 ΘΑΣΑ) 
 
Δγκπίνει ηελ σπονική παπάηαζη ηεο ππ΄ αξηζκ. πξση. 37321/31-12-2019 
ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο (ΑΓΑΚ:20SYMV006137627) κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ηεο εηαηξείαο INDIGITAL A.E, κε ρξφλν 
παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ έμη (6) κήλεο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δειαδή 
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έσο θαη ηηο 30/06/2020 γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: «Φηθιοποίηζη απσείος 
Γημοηικού κοιμηηηπίος και τηθιακή αποηύπυζη» ηος Γήμος Λέαρ 
Φιλαδέλθειαρ-Λέαρ Υαλκηδόναρ (Α.Κ. 132/19) θαηά ελελήληα (90) εκέξεο, 
ήηνη έυρ και ηην 30ή/09/2020, έηζη ψζηε λα παξαζρεζεί ν αλαγθαίνο ρξφλνο πνπ 
ζα επηηξέςεη ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
 

 
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  163/2020 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  
 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΉ 

 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 

                                                                                                 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                    
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 
Λεβαληή Δκκαλνιία 

 

 
Δζυηεπική Γιανομή :  
 

- Σκήκα Πξνκεζεηψλ 
- Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Σκήκα Κνηκεηεξίνπ 
- Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
- Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  

 
 

ΑΔΑ: 6ΕΞ346ΜΩ0Ι-0ΤΦ
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