
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63ecb5690d794546dacc80f1 στις 16/02/23 11:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ         : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Μαράτου                                                 
Κάλχου 48 – 50             
Τ.Κ.  131 22 
ΤΗΛ: 213 20 30 195                                 ΠΡΟΣ ΤΟ: Δημοτικό Συμβούλιο  
E-mail: promithies@ilion.gr                                                                     
URL: www.ilion.gr                                                                     

                             
ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης για την 
υπηρεσία:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΚΜ 190/2021
 

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 ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της 

υπηρεσίας για το Δήμο,

• Την εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου που αφορά στην παράταση 

της σύμβασης λόγω του ανεκτέλεστου(email)

• Την Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή περί αποδοχής της παράτασης της σύμβασης του,

• Τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής(email)

• Tη με αριθμό 190/2021 Μελέτη του Δήμου ,στην οποία προβλέπεται η  δυνατότητα  παράτασης 

της σύμβασης,

• Τη με  αριθ. πρωτ. 17106/08-03-2022 σύμβαση με την επιχείρηση«ΤΣΙΝΙΒΙΔΗΣ Δ. – 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α. Ο.Ε.», ΚΗΜΔΗΣ: 22SYMV010166204 2022-03-08

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

17106/08-03-2022 σύμβασης με την εταιρεία «ΤΣΙΝΙΒΙΔΗΣ Δ. – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α. Ο.Ε.», 
χωρίς όμως η παράταση αυτή  να υπερβαίνει το χρονικό όριο ισχύος της αρχικής σύμβασης, 

μέχρι εξαντλήσεως των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι πέραν από την  31/08/2023 
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 στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι:

α) Δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού,

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. Εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου 

2. Το υπ. αριθ. πρωτ.  17106/08-03-2022 συμφωνητικό (λήξη ισχύος του στις 8/03/2023

3. Σύμφωνη γνώμη της επιτροπής

4. Υ.Δ. Αναδόχου σχετική με την αποδοχή της παράτασης

                                               

Ο Δήμαρχος 
α.α.

Νικολέττα Βομπιράκη 
Αντιδήμαρχος
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