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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                   Αρ. Απόφ. 141 /2019  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       
 

Από το πρακτικό της 29/14-10-2019 τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου της υπ’αρ. 3447/14-
02-2019 σύμβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
  
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019  και ώρα 13:30, στο 
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 
75 παρ 6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 22.401/10-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου.  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά   (9) 
μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή: 

 
                      Παρόντες 
 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος 
2. Ζιακούλης Ηλίας 
3. Λαζαρίδης Αριστείδης 

(ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση 
του 5ου θέματος) 

4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος 
5. Μαρμαρίδης Σταύρος 
6. Τερζής Χρήστος 
7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

                   Απόντες 
 

1.  Παρισσόπουλος Γεώργιος
 (αναπληρωματικό μέλος του τακτικού  
   μέλους κ. Τσακαλίδη Ηρακλή που   
    είναι δικαιολογημένα απών) 
2.  Ματσουκατίδης Θεόδωρος
 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα. 
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι το τακτικό μέλος κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δεν 
παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, λόγω απουσίας του στο εξωτερικό και διάβασε στο 
σώμα το σχετικό έγγραφο που απέστειλε ο κ. Τσακαλίδης Ηρακλής. Ενημέρωσε 
επίσης ότι κλήθηκε να παραστεί αλλά δεν παρευρίσκεται στη συνεδρίαση ο κ. 
Παρισσόπουλος Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος του κ. Τσακαλίδη Ηρακλή. 
 
 
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και έλαβε ο κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος ο οποίος 
ζήτησε από το σώμα να μη μετάσχει στη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας 
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διάταξης διότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παρ.11 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το σώμα έκανε δεκτό το αίτημα του κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιου και δεν 
συμμετείχε στη συζήτηση του 4ου θέματος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα 
παρακάτω:   
 
    Έχοντας υπόψη: 
 

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019  και 
ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει  
«….αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση 
νομοθεσία….»  

2. το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 
3. την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «.. 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 από τη λήξη της διάρκειά της, σε 
αντικειμενικά διαξιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου….» 

4.  το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «..η παρακολούθηση 
της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία 
η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που 
συγκροτείται επίσης με απόφασης της αναθέτουσας αρχής». 

5. Την υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Λήψη 
απόφασης για συγκρότηση α) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και β)Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016». 

6.  το άρθρο 4.4 (Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της) της σχετικής 
διακήρυξης με ΑΔΑΜ 18PROC003662996. 

7. την υπ’ αρ. 3447/14-02-2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών « Εκπόνησης 
σχεδίου βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου 
και της εταιρείας LEVER A.E., συνολικής διάρκειας 9 μηνών. 

8. την υπ'αριθμ. 16610 / 22-07-2019, έγγραφη αίτηση της εταιρείας"LEVER A.E." 
με Θέμα «Αίτημα τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης της 
υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών συμβούλου εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ωραιοκάστρου» 

9. το γεγονός ότι η ανωτέρω αίτηση παράτασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.  
10. την με ημερομηνία 10/10/2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής 
Υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής, η οποία αναφέρει: 
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Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων 
Προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής:  
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Η επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 
έχοντας υπ'όψιν :  
 

1. Την υπ'αριθμ. 16610 / 22-07-2019, έγγραφη αίτηση παράτασης της εταιρείας 
"LEVER A.E." 

2. Το γεγονός ότι αυτή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 
3. Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016, άρθρο 217 και το άρθρο 4.4. της διακήρυξης 
4. Την υπ'αριθμ.3447 / 14-2-2019 σύμβαση προμήθειας παροχής υπηρεσιών μεταξύ 

του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας " LEVER A.E." 
5. Την υπ'αριθμ.20/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών 

της παραπάνω επιτροπής  
6. Την υπ'αριθμ.246/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που παράτεινε την 

παράδοση του β' παραδοτέου έως 14-7-2019 
7. Την υπ'αριθμ.150.6/2019 απόφαση του Πράσινου Ταμείου που παρατείνει τη 

διάρκεια του Προγράμματος έως 26-02-2021 
8. Τη αδυναμία εκ μέρους του Δήμου Ωραιοκάστρου, να διεξάγει τις διαβουλεύσεις που 

περιγράφονταν στην παράγραφο 1.5 της διακήρυξης και δη στο β, γ και δ 
παραδοτέο, λόγω της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης νέων αιρετών οργάνων του 
Δήμου, του υψηλού φόρτου εργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, της 
απρόβλεπτης μακροχρόνιας ασθένειας του αρμόδιου υπαλλήλου για την 
παρακολούθησης και εκτέλεσης της σύμβασης  

9. Το γεγονός ότι η παράταση των παραδοτέων δεν επηρεάζει αρνητικά το 
συνολικότερο έργο 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 

υπέρ του αιτήματος παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 217 του ν.4412/2016 για την υπ'αριθμ.3447/14-2-2019 σύμβαση μέχρι τις 14/3/2020 
(επιπλέον 4 μήνες) για το σύνολο των παραδοτέων. 
   
Το παρόν να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  .................................................. 

2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ .................................................. 

3. ΜΠΑΡΖΩΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ  .................................................. 

ΑΔΑ: ΨΕΤ4ΩΗΖ-ΨΓ5



4 
 

 
Σας καλώ : 
 
  
Α) Να εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3447/14-02-2019 σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας LEVER A.E. παρατείνοντας το 
χρόνο ισχύος της μέχρι τις 14/03/2020 (η παράταση αφορά το σύνολο των 
παραδοτέων), κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στη υπ’ αριθμ. 3447/14-02-
2019 σύμβαση. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019  και 
ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει  
«….αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού 
αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση 
νομοθεσία….»  

2.  το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 
3. την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «.. 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 από τη λήξη της διάρκειά της, σε 
αντικειμενικά διαξιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου….» 

4.  το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «..η παρακολούθηση 
της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία 
η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που 
συγκροτείται επίσης με απόφασης της αναθέτουσας αρχής». 

5. Την υπ’ αριθμ. 20/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Λήψη 
απόφασης για συγκρότηση α) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και β)Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016». 

6.  Το άρθρο 4.4 (Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της) της σχετικής 
διακήρυξης με ΑΔΑΜ 18PROC003662996. 

7. Την υπ’ αρ. 3447/14-02-2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών « Εκπόνησης 
σχεδίου βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου 
και της εταιρείας LEVER A.E., συνολικής διάρκειας 9 μηνών. 

8. Την υπ'αριθμ. 16610 / 22-07-2019, έγγραφη αίτηση της εταιρείας"LEVER 
A.E." με Θέμα «Αίτημα τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης της 
υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών συμβούλου εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ωραιοκάστρου» 

9. Το γεγονός ότι η ανωτέρω αίτηση παράτασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.  
10. Την με ημερομηνία 10/10/2019γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

& Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθείων και Παροχής Υπηρεσιών για το 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής. 
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και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, 
 

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3447/14-02-2019 σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας LEVER A.E. παρατείνοντας το χρόνο ισχύος 
της μέχρι τις 14/03/2020 (η παράταση αφορά το σύνολο των παραδοτέων), κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στη υπ’ αριθμ. 3447/14-02-2019 σύμβαση. 
 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 141/2019 
 
Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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