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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 12/2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή τρίτη  (23η) του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 8.30, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της 

οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη,  συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. 

ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η 

νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 

οκτώ (8) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική 
Ζητρίδης Αλέξιος 

Νάκας Αριστείδης 
Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Γκιζελή Αλίκη Καραθανάσης Ιωάννης 

Χαροκόπος Παντελής  
 

Σαΐα Αλίκη, απούσα, αναπληρούμενη από 

την κα Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Αποστολάκη Σωτηρία 
 

Λιάπης Βασίλειος 
 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 
 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή 

Αναστασίου.  

 

 

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1432/10-07-2019 σύμβασης 

ως προς την παράταση του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και 

επισκευής κτιρίου στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης  

 

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής: 
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Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016 παρ 1γ, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται 

χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν 

να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη 

συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της 

αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.» 

Επιπροσθέτως  σύμφωνα με το  άρθρο 217 του Ν.4412/2016 παρ.2 με αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 1940/17-12-2019 αίτηση παράτασης σύμβασης από τον 

ανάδοχο «ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΣΜΥΡΝΗΣ» προτείνεται η παράταση διάρκειας δύο (2) μηνών  της 

με αριθμ. πρωτ. 1432/10-07-2019 σύμβασης ως προς το χρόνο παροχής υπηρεσιών 

συντήρησης και επισκευής κτιρίου στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης, με τους ίδιους όρους και 

τιμές της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα η εν λόγω σύμβαση διάρκειας έως την 31-12-2019, σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα αίτηση του αναδόχου, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω των 

εντόνων και συνεχών καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Νομό Αττικής και ειδικότερα το 

Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού.  

Σε συνέχεια και δεδομένου ότι: 

-η μη εμπρόθεσμη παροχή την υπηρεσιών της ως άνω σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του αναδόχου 

-η τροποποίηση - παράταση του συμβατικού χρόνου- δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης 

-η ζητούμενη  παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης 

και δεν θα προκληθεί- επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων  της επιχείρησης, καθώς δεν 

θα υπάρχει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,    

προτείνουμε την έγκριση της παράτασης των εργασιών για χρονικό για χρονικό διάστημά έως 

2 μήνες ήτοι έως 28-02-2020  ή  μέχρι  εξαντλήσεως  της  υπολειπόμενης συμβατικής 

ποσότητας με τους ίδιους όρους και τιμές της σύμβασης σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου. 

 

To ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του 

 

1. Την εισήγηση του Προέδρου 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

ιδιαιτέρως το άρθρο 132 του Ν4412/2016 παρ 1γ και το  άρθρο 217 του Ν.4412/2016 παρ.2 

3. Την υπ’ αριθμ. 1432/10-07-2019 υπογραφείσα σύμβαση διάρκειας έως 31-12-2019 

μεταξύ της επιχείρησης  και του Αναδόχου «ΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΣΜΥΡΝΗΣ» 

4. Το με αρ. πρωτ.: 1940/17-12-2019 αίτημα του αναδόχου με  το  οποίο αιτείται  χρονική 

παράταση διάρκειας δύο  (2) μηνών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, 

για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του  

 

και μετά από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1432/10-07-2019 σύμβασης ως προς την  

παράταση του συμβατικού χρόνου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κτιρίου στο 

Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης για χρονικό διάστημά έως δύο (2) μήνες ήτοι έως 28.02.2020 ή  

μέχρι  εξαντλήσεως  της  υπολειπόμενης συμβατικής ποσότητας. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2019 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και 

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

 

Η Πρόεδρος                        ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..………………… 

  

Τα μέλη                              ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………  

 

                                            ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛ. …………………………....……………………..         

 

                                            ΓΑΤΟΣ  Α.. …………………………………………….……… 

 

                                            ΧΑΡΟΠΟΚΟΣ Π. …………………………………………….. 

 

                                            ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ. ………….………………….. 

 

                                            ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ. ……………………………..……………… 

 

                                            ΛΙΑΠΗΣ Β. ……………………………………….………………. 
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