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ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την 
προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για τα Δημοτικά γυμναστήρια του 
Δήμου Ιλίου»

ΚΜ 140/2022
 

Έχοντας   υπόψη:

• Τα οριζόμενα στα άρθρα 201 έως 209 και 217  του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

και τα οριζόμενα στις αντίστοιχες διακηρύξεις,

• Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11193/13-02-/2023 αίτημα της επιχείρησης με  την επωνυμία 

«ΜΙΝΩΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝ.ΙΚΕ»(ανάδοχος) για τη μετάθεση προθεσμίας παράδοσης 
των οργάνων γυμναστικής λόγω καθυστέρησης από τα εργοστάσια παραγωγής ,

• Τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής(email)

• Tη με αριθμό 140/2022 Μελέτη του Δήμου ,στην οποία προβλέπεται η  δυνατότητα  παράτασης 

της σύμβασης,

• Τη με  αριθ. πρωτ. 77962/24-10-2022 σύμβαση με την επιχείρηση «ΜΙΝΩΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΜΟΝ.ΙΚΕ» ΚΗΜΔΗΣ: 22SYMV011477363 2022-10-24

•  Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας, της υπ. αριθ. Πρωτ.   

77962/24-10-2022 σύμβασης με την εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝ.ΙΚΕ»  χωρίς όμως η 

παράταση αυτή  να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, μέχρι 

εξαντλήσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι πέραν από την  30/04/2023
           στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,
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β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες υπηρεσίες και τις ίδιες τιμές με αυτές της 

αρχικής σύμβασης 

γ) Η παράταση δεν θα αντίκεινται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησης τους.

   ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
1. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11193/13-02-2023 αίτημα της επιχείρησης με  την επωνυμία «ΜΙΝΩΙΚΗ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝ.ΙΚΕ»
2. Το υπ. αριθ. πρωτ.  77962/24-10-2022  συμφωνητικό  

3. Σύμφωνη γνώμη της επιτροπής(e-mail)

4. Σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης 

                                               

Ο Δήμαρχος 
α.α.

Νικολέττα Βομπιράκη 
Αντιδήμαρχος
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