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ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά    
την «Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με Συλλογικό Σύστημα ανακύκλωσης 
αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση αυτών σε 
εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής αξιοποίησης και 
επεξεργασίας»   Κ.Μ. 16/22

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 ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023 οι 

κωδικοί.

• Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του συμφωνητικού μέχρι σήμερα καθώς και τη σπουδαιότητα της 

υπηρεσίας για το Δήμο,

• Την από 15-02-2023 υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.», περί αποδοχής της 

παράτασης της σύμβασης του,

• Το από 14-02-2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων και Πρασίνου με θέμα την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης,

• Την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων, για 

την χορήγηση της παράτασης. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της οριζόμενης προθεσμίας μέχρι στις 31/08/2023 ή έως  

εξαντλήσεως των προς παροχή υπηρεσιών.  

ΚΜ 16/229 - «Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με Συλλογικό Σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων 

εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Κ.Κ.) για εναπόθεση αυτών σε εγκατάσταση 

προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής αξιοποίησης και επεξεργασίας» με την επιχείρηση 
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«ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.», συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 18622/14-03-2022, ΚΗΜΔΗΣ: 

22SYMV010198935 και λήξη σύμβασης 13/03/2023, ημερομηνία νέας λήξης όχι πέραν της 31/08/2023.

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 τα ίδια είδη και τις ίδιες τιμές με αυτές της αρχικής 

σύμβασης και

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

Συνημμένα: 1. Συμφωνητικό με αριθμό πρωτ. 18622/14-03-2022.
2 Σύμφωνη γνώμη  της εταιρείας περί αποδοχής της παράτασης 
3. Εισήγηση με email της αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου

4. Το από 14-02-2023 αίτημα  της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, 

και την από 15-02-2023 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.. 

Ο Δήμαρχος
α.α. 

Νικολέττα Βομπιράκη
Αντιδήμαρχος
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