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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 
1 περ. γ’ του Ν4412/2016, για τη προμήθεια sσειρήνων συναγερμού 
πολιτικής άμυνας. 
 
 
Με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 

87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 

αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα 

του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 

μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική 

Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας 

του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για 

την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, 

εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό 

συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις 

απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, 

ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και 

αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός 

από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών 

οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας 

ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας 

ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο 
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για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική 

Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση 

της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 

 

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. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017) 

 

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. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017) 

 

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. 4412/201645 καθορίζονται τα κριτήρια 

που καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ουσιώδη, ήτοι 

τροποποίηση που επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έκ 

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 (δ), οι οποίες μπορεί να 

συντρέχουν εναλλακτικά και δεν απαιτείται η σωρευτική συνδρομή 

τους.(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017) 
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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 προϋ-ποθέσεις: 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», 
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Με την αριθ. 102/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο συνοπτικός 

διαγωνισμός «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας» κατακυρώθηκε 

στην εταιρία με την επωνυμία «United Motors Industries ΑΕ» με ΑΦΜ 

998533071, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και με έδρα επί της Μιχαλακοπούλου 45, Τ.Κ. 

115 28 Αθήνα, και υπογράφθηκε η αριθ πρωτ. 17090/29-05-2018 Σύμβασης 

(ΑΔΑΜ:18SYMV003186351 2018-05-31). 

Με την αριθ. Πρωτ. 23608/11-07-2018 επιστολή της, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εμπρόθεσμα 

αιτείτε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 50% σύμφωνα του 

άρθρου 2 της αριθ. πρωτ. 17090/29-05-2018 σύμβασης 

Στις 11/07/2018 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 11η Ιουλίου 2018, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 115/2018 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του 

αριθ. πρωτ. 23203/6-7-2018 αιτήματος της Αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία 

«United Motors Industries ΑΕ», για παράταση του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης κατά 50% βάσει του άρθρου 2 της αριθ. πρωτ. 17090/29-05-2018 

σύμβασης, αποτελούμενη από τους: 

 

 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Παναγιώτης Αγγελίδης 

2. Τακτικό Μέλος Νικόλαος Μαγγίνας  

3. Αναπληρωματικό Μέλος Απόλλων Κούνης 

 

Με την αριθ. 102/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο συνοπτικός 

διαγωνισμός «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας» κατακυρώθηκε 

στην εταιρία με την επωνυμία «United Motors Industries ΑΕ» με ΑΦΜ 

998533071, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και με έδρα επί της Μιχαλακοπούλου 45, Τ.Κ. 

115 28 Αθήνα, και υπογράφθηκε η αριθ πρωτ. 17090/29-05-2018 Σύμβασης 

(ΑΔΑΜ:18SYMV003186351 2018-05-31). 

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης προβλέπεται: 
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«2.1. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σύμβασης καθορίζεται για τρεις (3) 

μήνες για το σύνολο των ειδών ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, 

όποιο  από τα δύο συμβεί πρώτο. 

2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής 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. Η περίπτωση  αφορά παράταση χωρίς αύξηση του 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση 

υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Αν 

οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016.» 

Με την αριθ. Πρωτ. 23608/11-07-2018 επιστολή της, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εμπρόθεσμα 

αιτείτε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 50% σύμφωνα του 

άρθρου 2 της αριθ. πρωτ. 17090/29-05-2018 σύμβασης.  

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, καθώς η ανάγκη προκύπτει από 

τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης των 

συμβαλλόμενων μερών . 

Επιπλέον, η προκύπτουσα ανάγκη δεν έγκειται σε υπαιτιότητα της αναδόχου ώστε 

να της επιβληθούν οι προβλεπόμενες εις βάρος της ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 218 του ν. 4412/2016» καθώς έγκαιρα και εντός χρονοδιαγράμματος 

έχει επιμεληθεί για τη διαμόρφωση των χώρων εγκατ’αστεσης. 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκείμενου για την απρόσκοπτη λειτουργία της 

Υπηρεσίας αποδεχόμαστε το αριθ. πρωτ. 23608/11-07-2018 εμπρόθεσμο αίτημα 

της αναδόχου και προτείνετε η τροποποίηση της αριθ. Πρωτ. 17090/29-05-2018 

Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003186351 2018-05-31) ως ακολούθως: η συνολική 

διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται κατά 50% του αρχικού χρόνου ήτοι μέχρι την 

13η Νοεμβρίου 2018, χωρίς αναπροσαρμογή του συμβατικού αντικείμενου και 

τιμήματος. Κατά τα αλλά ισχύει η αριθ. πρωτ. 17090/29-05-2018 Σύμβαση.  

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα» 

 



6 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

Ι) των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010  

ΙΙ) τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

ΙΙΙ) την αριθμ. 17090/29-05-2018 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:18SYMV003186351 2018-

05-31). 

IV) την αριθμ. πρωτ. 23608/11--7-2018 αίτηση της Αναδόχου 

V) το αριθ. Νο1/11-07-2018 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Προμηθειών και Υπηρεσιών σχετικών με την Πολιτική Προστασία του Διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας» 

 

 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει: 

 

1. το αριθ. Νο1/11-07-2018 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών σχετικών με την Πολιτική 

Προστασία του Διαγωνισμού για την «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού 

πολιτικής άμυνας». 

2. τη τροποποίηση (χρονική παράταση) της αριθμ. πρωτ. 17090/29-05-2018 

Σύμβασης (ΑΔΑΜ:18SYMV003186351 2018-05-31) ως ακολούθως: η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται κατά 50% του αρχικού 

χρόνου ήτοι μέχρι την 13η Νοεμβρίου 2018, χωρίς αναπροσαρμογή του 

συμβατικού αντικείμενου και τιμήματος. Κατά τα αλλά ισχύει η αριθ. πρωτ. 

17090/29-05-2018 Σύμβαση.  

 

Συν.: 1την αριθμ. πρωτ. 23608/11--7-2018 αίτηση της Αναδόχου 

2) το αριθ. Νο1/11-07-2018 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών σχετικών με την Πολιτική Προστασία του 

Διαγωνισμού για την «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας 

 
 
 

 

Εσωτ. Διανομή :  Με εντολή Δημάρχου 
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής 

Διαχείρισης   

1. Γραφείο Δημάρχου   

2. Δ/νση Περιβάλλοντος   

  Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. 

Λιμνής Μαραθώνος 

29  

Τ.Κ. 145 65, Άγιος 

Στέφανος  

  

 

 

 

Άγιος 

Στέφανος, 

11/07/2018 

1.    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και 

Υπηρεσιών σχετικών με την Πολιτική Προστασία του Διαγωνισμού 

για την «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας » 

 

 

 

Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε την 11η Ιουλίου 2018, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 115/2018 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση του 

αριθ. πρωτ. 23203/6-7-2018 αιτήματος της Αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία 

«United Motors Industries ΑΕ», για παράταση του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης κατά 50% βάσει του άρθρου 2 της αριθ. πρωτ. 17090/29-05-2018 

σύμβασης, αποτελούμενη από τους: 

 

 ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Παναγιώτης Αγγελίδης 

2. Τακτικό Μέλος Νικόλαος Μαγγίνας  

3. Αναπληρωματικό Μέλος Απόλλων Κούνης 
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Με την αριθ. 102/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο συνοπτικός 

διαγωνισμός «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας» κατακυρώθηκε 

στην εταιρία με την επωνυμία «United Motors Industries ΑΕ» με ΑΦΜ 

998533071, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και με έδρα επί της Μιχαλακοπούλου 45, Τ.Κ. 

115 28 Αθήνα, και υπογράφθηκε η αριθ πρωτ. 17090/29-05-2018 Σύμβασης 

(ΑΔΑΜ:18SYMV003186351 2018-05-31). 

Στο άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης προβλέπεται: 

«2.1. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σύμβασης καθορίζεται για τρεις (3) 

μήνες για το σύνολο των ειδών ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού, 

όποιο  από τα δύο συμβεί πρώτο. 

2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής 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. Η περίπτωση  αφορά παράταση χωρίς αύξηση του 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση 

υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016.» 

Με την αριθ. Πρωτ. 23608/11-07-2018 επιστολή της, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εμπρόθεσμα 

αιτείτε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά 50% σύμφωνα του 

άρθρου 2 της αριθ. πρωτ. 17090/29-05-2018 σύμβασης.  

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, καθώς η ανάγκη προκύπτει από 

τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης των 

συμβαλλόμενων μερών . 

Επιπλέον, η προκύπτουσα ανάγκη δεν έγκειται σε υπαιτιότητα της αναδόχου ώστε 

να της επιβληθούν οι προβλεπόμενες εις βάρος της ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 218 του ν. 4412/2016» καθώς έγκαιρα και εντός χρονοδιαγράμματος 

έχει επιμεληθεί για τη διαμόρφωση των χώρων εγκατ’αστεσης. 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκείμενου για την απρόσκοπτη λειτουργία της 

Υπηρεσίας αποδεχόμαστε το αριθ. πρωτ. 23608/11-07-2018 εμπρόθεσμο αίτημα 

της αναδόχου και προτείνετε η τροποποίηση της αριθ. Πρωτ. 17090/29-05-2018 

Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003186351 2018-05-31) ως ακολούθως: η συνολική 

διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται κατά 50% του αρχικού χρόνου ήτοι μέχρι την 



9 

13η Νοεμβρίου 2018, χωρίς αναπροσαρμογή του συμβατικού αντικείμενου και 

τιμήματος. Κατά τα αλλά ισχύει η αριθ. πρωτ. 17090/29-05-2018 Σύμβαση.  

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα 

 

 

 

O Πρόεδρος Τα Μέλη 

Παναγιώτης Αγγελίδης  1) Νικόλαος Μαγγίνας 

 

 

 

2) Απόλλων Κούνης  

 
 


