
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  12ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  10940/8-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της 

συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.  

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος, ο οποίος προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης 

μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου Ελένη. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                             185/12-7-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 11120/12-7-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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 ΘΕΜΑ 1Ο Η.Δ. 

Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος της με αριθμ. πρωτ.8375/23-06-2020 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

20SYMV006909512) με την ατομική επιχείρηση ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, για την παροχή της υπηρεσίας 

«Εργασίες συντήρησης & επισκευής σαρώθρων και φορτωτών και υπερκατασκευής ανυψωτικών 

μηχανισμών γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων», με τους ίδιους όρους χωρίς επαύξηση του 

οικονομικού της αντικείμενο. 

 

 Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Το άρθρο 132 παρ 1α και 2 του Ν. 4412/16 επιτρέπει την τροποποίηση σύμβασης (τροποποίηση είναι και η 

παράταση) χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον πληρούνται οι εξής  προϋποθέσεις: : 

«1α.  όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές 

ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 

αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 

τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν 

τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.  

2. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης» 

 

Στην προκειμένη περίπτωση η δυνατότητα παράτασης προβλεπόταν στο άρθρο 6.2.1 της με αριθμ. πρωτ. 

8688/18-06-2019 διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο:  

«Η διάρκεια της σύμβασης του τμήματος 3: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής σαρώθρων και φορτωτών και 

υπερκατασκευής ανυψωτικών μηχανισμών γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων» της υπ’ αρ.11/2019 μελέτης της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή μέχρι 

εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου».  

 

Σε εφαρμογή των οριζομένων στην ως άνω διακήρυξη στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 της υπ’ 

αριθμ.πρωτ.8375/23-06-2020 σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής σαρώθρων 

και φορτωτών και υπερκατασκευής ανυψωτικών μηχανισμών γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων», μέχρι του ποσού 

των 179.838,71 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή 223.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αναφέρονται τα 

εξής: «Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή  μέχρι εξαντλήσεως του 

οικονομικού της αντικειμένου». 

 

Από την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει κριθεί ότι η παράταση ισχύος σύμβασης συνιστά 

ιδιαίτερη περίπτωση τροποποίησης. Πιο συγκεκριμένα η νομολογία  ορίζει ότι: Κριτήρια, προκειμένου να θεωρηθεί 

νόμιμος ο όρος περί παρατάσεως της συμβάσεως, είναι: α) να αναφέρεται σε αντικείμενο όμοιο με  αυτό  της αρχικής 

συμβάσεως, των οποίων η παροχή γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους όπως και η αρχική -συμπεριλαμβανομένου του 

τιμήματος, χωρίς δυνατότητα προσαυξήσεων – και β) η διάρκειά της να μην εκτείνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε, 

λαμβανομένου υπ’ όψιν του χρόνου ισχύος της αρχικής συμβάσεως, αλλά και του είδους των εκάστοτε παρεχομένων 

υπηρεσιών, να οδηγεί σε καταστρατήγηση της δυνατότητας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού και ανάπτυξης 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του οικείου κλάδου παροχής υπηρεσιών. Προκειμένου δε περί βραχύβιων 

συμβάσεων μονοετούς ή διετούς διάρκειας, η παράταση δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος των αρχικών 
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συμβάσεων.  (Σχετ. Πρ. IV Τμ. Ελ. Συν. 15/2008, 162/2007, ΤΜΗΜΑ VΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 3037/2010). 

 

Επιπλέον, με την 22/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ της ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο «Τροποποίηση των  συμβάσεων κατά 

τη διάρκεια  τους» τονίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την τροποποίηση σύμβασης είναι αυτή να βρίσκεται σε 

ισχύ. . 

 

Αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση σύμβασης είναι  η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις στ και ζ 

του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες έχουν ως εξής:  

«Η Οικονομική Επιτροπή  

στ) Αποφασίζει για: 

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών 

και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς 

και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των 

περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 

φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016». 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 217 «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» 

του ν.4412/2016, ισχύουν τα εξής: 

«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». 

 

 Με βάση τα προεκτεθέντα ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:  

1. Την αναγκαιότητα αδιάλειπτης παροχής των συγκεκριμένων εργασιών για τη συντήρηση & επισκευή σαρώθρων 

και φορτωτών και υπερκατασκευής ανυψωτικών μηχανισμών γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων, δεδομένου 

ότι αφορά εργασίες συντήρησης & επισκευής σαρώθρων και φορτωτών και υπερκατασκευής ανυψωτικών 

μηχανισμών γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων, τα οποία επιτελούν το έργο καθαρισμού της πόλης, 

αποκομιδής φυτικών υπολειμμάτων και κλαδεμάτων ψηλών δένδρων που είναι επικίνδυνα καθώς και 

συντήρησης του δημοτικού φωτισμού. 

2. Το γεγονός πως το οικονομικό αντικείμενο της με αριθμό πρωτ.8375/23-06-2020 σύμβασης με την ατομική 

επιχείρηση ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ δεν έχει εξαντληθεί. 

3. Την αδυναμία σύναψης νέας σύμβασης μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη οικονομικών φορέων  που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – 
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Πλαίσιο για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» 

διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. 

4. Τo με αρ. πρωτ.8391/27-5-2021 αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (σχεδόν ένα μήνα 

πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης) για την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν.4412/2016 στο 50% του επιτρεπόμενου χρόνου. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 217  του ν. 4412/2016 περί παράτασης της διάρκειας συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών. 

 

και εισηγείται υπέρ της παράτασης της διάρκειας ισχύος της με αριθμό πρωτ. 8375/23-06-2020 σύμβασης με την 

ατομική επιχείρηση ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής σαρώθρων 

και φορτωτών και υπερκατασκευής ανυψωτικών μηχανισμών γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων», χωρίς επαύξηση 

του οικονομικού της αντικειμένου, με τους ίδιους όρους, για 6 μήνες δηλ. το αργότερο μέχρι τις  22-12-2021 ή μέχρι 

εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου εφόσον αυτό συμβεί πρώτο ή σύναψης νέας σχετικής σύμβασης, οπότε 

και θα λυθεί αυτοδίκαια. 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ στ΄και ζ΄ του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 44 & 189 και των άρθρων 217 παρ. 2, 132 παρ 1α 

και 2 του Ν. 4412/2016, 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8375/23-06-2020 σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: 

«Εργασίες συντήρησης & επισκευής σαρώθρων και φορτωτών και υπερκατασκευής ανυψωτικών μηχανισμών 

γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων», 

6. Την Πρ. IV Τμ. Ελ. Συν. 15/2008, 162/2007, ΤΜΗΜΑ VΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 3037/2010, 

7. Την με αριθμ. πρωτ. 8688/18-06-2019 διακήρυξη Δημάρχου, 

8. Την υπ΄αριθμ. 11/2019 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας,  

Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

9. Την  με αριθμ. 22/2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ της ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο: 

«Τροποποίηση των  συμβάσεων κατά τη διάρκεια  τους», 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 8391/27-5-2021 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου  για την παράταση  

της διάρκειας ισχύος της σύμβασης, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας ισχύος της με αριθμό πρωτ. 8375/23-06-2020 σύμβασης με την ατομική 

ΑΔΑ: 90ΥΦΩΗ8-Μ43



επιχείρηση ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, για την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής σαρώθρων και 

φορτωτών και υπερκατασκευής ανυψωτικών μηχανισμών γερανών και καλαθοφόρων οχημάτων», χωρίς επαύξηση του 

οικονομικού της αντικειμένου, με τους ίδιους όρους, για 6 μήνες δηλ. το αργότερο μέχρι τις  22-12-2021 ή μέχρι 

εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου εφόσον αυτό συμβεί πρώτο ή σύναψης νέας σχετικής σύμβασης, οπότε 

και θα λυθεί αυτοδίκαια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 16ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

12ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 12-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

   Χανακούλας Αθανάσιος 
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