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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών για 
την μεταφορά του αρχείου από τη  Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού στη  
νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου   
 

 Με την αριθμ. 153/8-8-2016 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η αναγκαιότητα 

της προμήθειας  παροχής υπηρεσιών για την «Μεταφορά του αρχείου από τη  

Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού στη  νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης 

του Δήμου Διονύσου  »  

 Με την υπ’ αριθμ. 276/29-8-2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

α) εγκρίθηκε  η δαπάνη για τη μεταφορά του αρχείου από τη  Υπηρεσία Δόμησης 

Δήμου Ωρωπού στη  νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου και β) 

διατέθηκε σχετική πίστωση  ποσού 18.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 40.6414.0001 με 

την ονομασία « Μεταφορές  εν γένει »  

 Με την υπ΄ αριθ 2346/3352/30-11-2016 Απόφαση Δημάρχου α) εγκρίθηκε 

η διενέργεια της υπηρεσίας «Μεταφορά του αρχείου από τη  Υπηρεσία Δόμησης 

Δήμου Ωρωπού στη  νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου  » με 

απευθείας ανάθεσης , β) Εγκρίθηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές και γ) ανατέθηκε η 

παροχή της υπηρεσίας στον ΜΠΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ,έναντι του ποσού των 6.129,03€ 

χωρίς ΦΠΑ .  

 Στις 10-1-2017 υπογράφηκε η υπ΄αριθ33921/5-12-2016/10-1-2017   

Σύμβαση , με έναρξη εργασιών μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των 

ραφιών dexion που προμηθεύτηκε ο Δήμος  με την υπ αριθ 2345/33351/30-11-

2016 Απόφαση ανάθεσης και με προθεσμία παράδοσης τις  20 ημέρες , απο 6-2-

2017. 

  



 Στις 24-2-2017,εστάλη από τον ΜΠΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ η υπ΄αριθ 5509/24-2-
2017 εμπρόθεσμη  αίτηση παράστασης παράδοσης εργασιών για 14 ημέρες , για 
τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης . 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του 4412/2016: 
 
« ...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 την λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητα του αναδόχου.. »  

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του  

4412/2016 και του  άρθρου     217  παρ.2 αυτού , προτείνεται : 

 

Ι.- Η παράταση  του χρόνου παράδοσης των εργασιών   για 10 ημέρες, δηλαδή 

μέχρι την 8/3/2016. 

Κατά τ΄ άλλα ισχύει η  αριθμ. Πρωτ. 33921/5-12-2016/10-1-2017    Σύμβαση.  

 

   

Συνημμένα: Το αριθμ. Πρωτ. 5509/24-2-2017   έγγραφο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

          

 
 
 
 

  Ο Δήμαρχος  
 

Κοινοποίηση: 
1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Διεύθυνση ΥΔΟΜ  
 

  
 
 
 

  Διονύσιος Ζαμάνης  
 


