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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..33η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της19ης-11-2019 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..405/2019.. 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της ..33ης/19-11-2019.. Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..19η Νοεμβρίου 2019.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 42728/15-11-2019 πρόσκλησης για συνεδρίαση, του 
Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 
περ. γ’ του Ν4412/2016, για την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής αποτύπωσης και 
χαρτογράφησης Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία 
καθαρισμού δημοτικών κτιρίων του  Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 3o: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού  
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Συντήρησης & Προμήθειας 
Ανταλλακτικών Κλαδοτεμαχιστικού Μηχανήματος Μάρκας Komtech τύπου Axtor 5010 
C13 F» Προϋπολογισμού 67.518,00€ συμ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 4ο: « Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου 
του Δήμου Καψούρου Όλγας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου 
του Δήμου Ρούσσου Νικόλαου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.8261.0001 ο.ε. 2019 με 
τίτλο «Λοιπές Επιστροφές», για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, στην Λαμπροπούλου Κωνσταντίνα». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Δαπάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Διονύσου για το έτος 2020». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος  Προπληρωμής για την Καταβολή 
Παραβόλων και Δαπάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και   Βεβαίωσης Ταχογράφων». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος   1. Τσεβάς Χρήστος 
2. Τσουδερός Ιωάννης                                           2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
3. Κριεμάδης Στέφανος                                           
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4. Φώτος Βασίλειος 
5. Λακαφώση Παναγιώτα 
6. Ζαμάνης Διονύσιος 
7. Τσούκας Παναγιώτης 
 
Ο Δ.Σ. Κουριδάκης προσήλθε στο 4ο θέμα της ΗΔ. 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. 
  

Αριθμός Απόφασης: 405/2019 
 

 ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 
περ. γ’ του Ν4412/2016, για την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής αποτύπωσης και 
χαρτογράφησης Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης». 

 
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 

Σύμφωνα, με την περιπτ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής 
επιτροπής δήμων και περιφερειών» του  Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), το 
άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) 
τροποποιείται ως εξής: η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση 
άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη 
βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το 
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.» 
Σύμφωνα, με την Οδηγία 22/2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η σχετική περιπτωσιολογία 
επιτρεπτών τροποποιήσεων δεν είναι ενδεικτική, αλλά περιοριστική, ήτοι μόνο στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και με τήρηση σωρευτικά των οικείων, κατά περίπτωση, 
προϋποθέσεων, επιτρέπεται η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, χωρίς να 
ακολουθήσει η αναθέτουσα αρχή νέα διαδικασία ανάθεσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που 
ρυθμίζουν τις επιτρεπτές τροποποιήσεις, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι 
προϋποθέσεις, που επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις, όπως παρατίθενται στη συνέχεια.  
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί τροποποιήσεων, ανά περίπτωση, καταλαμβάνουν 
τόσο τις συμβάσεις άνω των ορίων όσο και τις συμβάσεις κάτω των ορίων, καθώς, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016: «Οι 
διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε 
όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης 
αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.». Το ίδιο ισχύει και 
ως προς τις συμβάσεις παραχώρησες έργων και υπηρεσιών, ήτοι οι διατάξεις νόμου 
4413/2016 που αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων εφαρμόζονται ανεξάρτητα 
από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017) 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθορίζονται τα κριτήρια που 
καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ουσιώδη, ήτοι τροποποίηση που 
επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας 
αρχής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, οι οποίες ενσωματώνουν τις 
αντίστοιχες ρυθμίσεις των Οδηγιών, η τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, 
θεωρείται ουσιώδης με την έννοια ότι καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως 
προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126460
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027510_S0000135072
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(δ), οι οποίες μπορεί να συντρέχουν εναλλακτικά και δεν απαιτείται η σωρευτική 
συνδρομή τους.(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017) 

Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 132 του 
Ν4412/2016, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών 
υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς 
από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή 
συμφωνία-πλαίσιο,  

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο, 

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση 
σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της 
παραγράφου 1. (άρθρο 132 παρ.4 Ν.4412/2016) 

Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν 
είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. (άρθρο 132 παρ.1ε Ν.4412/2016)  

Στην περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/201645 ορίζεται ότι: «. Οι 
συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:… 

γ) 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.» [2] Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας 
της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο», 

Με την  υπ’ αριθ. 2526/18189/7-5-2019 Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε  η Προμήθεια 
Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Αποτύπωσης χαρτογράφησης Δημοτικού  Δικτύου Ύδρευσης 
στην εταιρεία «LINK  Technologies S.A» με ΑΦΜ 999717109  , ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
, 9ο Χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης , ΤΚ 570 01 Θέρμη  τηλ.: 2310383405, email: 
info@link-tech.gr και υπογράφθηκε η αριθ πρωτ. 20134/23-5-2019 
Σύμβαση(ΑΔΑΜ:18SYMV004999228 2019-05-23). 

Με την αριθ. πρωτ. 40888/4-11-2019 επιστολή της, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εμπρόθεσμα αιτείται 
την «παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης των εργασιών  για χρονικό διάστημα  
τριών  (3) μηνών διότι δεν ολοκληρώθηκε η ψηφιακή καταγραφή του δικτύου ύδρευσης 
του Δήμου μας,  λόγω καλοκαιρινών αδειών  των αρμόδιων Υπηρεσιών και 
προγραμματισμένων μετρήσεων κατανάλωσης των υγρομέτρων.   

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027510_S0000135072
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
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Στις 4/11/2019 η αρμόδια  Επιτροπή, σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 
221 του  Ν.4412/2016,  συνεδρίασε  προκείμενου να εξετάσει το ανωτέρω αίτημα της 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ και συνέταξε το Πρακτικό Νο1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
Παρούσης σύμφωνα με το οποίο:  
«Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 4η Νοεμβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα  
και ώρα 11:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης  
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 115/2018 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του αριθ. 
πρωτ.40888/4-11-2019 εμπρόθεσμου αιτήματος της Αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία 
«LINK Technologies S.A με ΑΦΜ 999717109 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  και με έδρα 9ο Χιλ. 
Θεσσαλονίκης - Θέρμης , ΤΚ 570 01 Θέρμη για παράταση του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης της προμήθειας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών», αποτελούμενη από 
τους: 
 

 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Αγγελίδης Παναγιώτης  

2. Τακτικό Μέλος Βαφειάδου Ειρήνη  

3. Τακτικό Μέλος Τσομίδη Παναγιώτα  

Σύμφωνα, με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης προβλέπεται ότι «Ο συμβατικός χρόνος 
εκτέλεσης της προμήθειας καθορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης» 

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν.4412/2016  προβλέπεται ότι: " 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 
διάρκειας της ,αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου........"  καθώς και το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

Με την αριθ. πρωτ. 40888/4-11-2019 επιστολή της, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρία ενημέρωσε  για 
την «ανάγκη τρίμηνης  (3) παράτασης παράδοσης του παραπάνω έργου, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται σε αυτήν   

Σύμφωνα, με το εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 προβλέπεται η 
δυνατότητα τροποποιήσεως των συμβάσεων χωρίς νέα διαδικασία σύναψης ως 
ακολούθως: «γ) 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......Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν 
πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου». 

Σύμφωνα με το  Άρθρο 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών», του Ν.4412/2016 Ο 
προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να 
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 
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β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με 
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 
λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το συγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης α) δεν μεταβάλλει 
τη συνολική φύση της σύμβασης, β) δεν επιφέρει οποιαδήποτε αύξηση της τιμή και γ) η 
ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,. 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκείμενου για την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας 
αποδεχόμαστε το αριθ. πρωτ. 40888/4-11-2019 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου και 
προτείνετε η τροποποίηση της αριθ. πρωτ.20134/23-5-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 
19SYMV004999228   2019-05-23) ως προς το συμβατικό χρόνο παράδοσης της 
Υπηρεσίας για χρονικό διάστημα τριών  (3) μηνών. Κατά τα αλλά ισχύει η αριθ.πρωτ. 
20134/23-5-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV004999228   2019-05-23) Σύμβαση.  

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το 
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1. Αγγελίδης Παναγιώτης  
2. Βαφειάδου Ειρήνη  
3. Τσομίδη Παναγιώτα  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
Ι) του άρθρων  72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 
και ισχύει,  
ΙΙ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016  
ΙΙΙ)την αριθμ.20134/23-5-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:19SYMV004999228 2019-05-23) 
ΙV) την αριθμ. πρωτ. 40888/4-11-2019 αίτηση της Αναδόχου 
V) το αριθ. Νο1/4-11-2019 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Προμηθειών και Υπηρεσιών Σχετικών με Ύδρευση.  
 
Προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή  να εγκρίνει: 

1. το αριθ. Νο1/4-11-2019  Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Προμηθειών και Υπηρεσιών σχετικών Ύδρευση  

2. η τροποποίηση του άρθρου 2, της αριθ. πρωτ.20134/23-5-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 
19SYMV004999228 2019-05-23) ως προς το συμβατικό χρόνο  υλοποίησης των 
εργασιών παρατείνοντας αυτόν για χρονικό διάστημα τριών  (3) μηνών. Κατά τα 
αλλά ισχύει η αριθ. πρωτ. 20134/23-5-2019 Σύμβαση. 

 
  Η Οικονομική επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1,132 παρ.1,2 και 4 και του αρθρ.206 του 

Ν.4412/2016. 
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 Τις διατάξεις του άρθ. 3 παρ.1 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019 τεύχος  Ά). 
 Την Οδηγία 22/2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
 Την  υπ’ αριθ. 2526/18189/7-5-2019 Απόφαση Δημάρχου. 
 Την αριθ. πρωτ. 40888/4-11-2019 επιστολή της εταιρείας “LINK Technologies 

S.A.” 
 Την αριθ. πρωτ.20134/23-5-2019 Σύμβασης. 
  Το Νο1/4-11-2019  Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Προμηθειών και Υπηρεσιών σχετικών  με την Ύδρευση. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                

 
Εγκρίνει: 

1. Το αριθ. Νο1/4-11-2019  Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών σχετικών με την Ύδρευση. 
 

2. Τροποποιεί το άρθρο 2, της αριθ. πρωτ.20134/23-5-2019 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 
19SYMV004999228 2019-05-23) ως προς το συμβατικό χρόνο  υλοποίησης των 
εργασιών παρατείνοντας αυτόν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.Κατά τα 
αλλά ισχύει η αριθ. πρωτ. 20134/23-5-2019 Σύμβαση.                                                                                                                                                                                                        

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 

«Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης 
Δήμαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσουδερός Ιωάννης 
2. Κριεμάδης Στέφανος 
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Λακαφώση Παναγιώτα 
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών. 
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