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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ 15/7-6-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 167/2018 
Περί παράτασης του χρόνου ισχύς του 

συµφωνητικού της εργασίας: 
«Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2016» 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 7 Ιουνίου 2018 
ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 10550/1-6-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Γεώργιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 

Καράµπελας Κων/νος Μαρινάκης Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
∆ήµας Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος Παπανίκος ∆ηµήτριος 

Κορώσης Σπυρίδων Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος 
Λέλης Μελέτιος Παπαλευθέρης Ελευθ. ∆ρένης Αθανάσιος 

Φυλακτός Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων Κόττας Βασίλειος 

Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος Γρίβα Παναγιώτα 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης Χοροζάνης Αντώνιος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ------------------- 

Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 176/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 179/2018 αποφάσεως απεχώρησε η ∆ηµοτική 
Σύµβουλος κα Ρήγα Ελένη. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του 2ου εκτός 
ηµερησίας ∆/ξεως θέµατος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος ως 
κατεπείγοντος οµοφώνως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 
Ν.3852/2010 2010 και και θέτει υπ΄ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/υµβουλίου 
την υπ’ αριθ. 10687/5-6-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου µας κας Ελένης Τρύπου - Μπότση,  που έχει ως 
ακολούθως:  

 
Στο σχετικό έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής: 

Αναφορικά µε το υπ’αριθµ. 10409/30.5.2018 αίτηµα παράτασης συµβάσεως του 
Αλέξανδρου Αραπέτσικα, ως νόµιµου εκπρόσωπου της Εταιρείας GROUP DIAGOANL 
OE, σας γνωρίζουµε τα κάτωθι :   
            Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του υπ’ αριθµ. πρωτ. 23310/18.12.2017 
συµφωνητικού µεταξύ αφενός του ∆ηµάρχου Μεγαρέων και αφετέρου του Αλέξανδρου 
Αραπέτσικα για την Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
έτους 2016,  «η εκτέλεση της αναφερόµενης στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή 
υπηρεσίας θα γίνει τµηµατικά σε διάστηµα έξι µηνών από την υπογραφή της 
συµβάσεως και θα επιβλέπεται από την κατά το νόµο αρµόδια επιτροπή. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθούν προβλήµατα που θα επιµηκύνουν τον χρόνο εκτέλεσης,  οι 
συµβαλλόµενοι οφείλουν να ενηµερώσουν εγκαίρως για την χρονική παράταση του 
χρόνου εκτέλεσης, χωρίς καµία επιπλέον αύξηση του ποσού της σύµβασης και του 
αντικειµένου.» 
             Η ως σύµβαση είναι εκπληρωτέα µέχρι τις 18.6.2018. Λόγω όµως τεχνικού 
προβλήµατος που παρουσιάστηκε σε ορισµένα αρχεία (corrupted files), η εκτέλεση της 
συµβάσεως κατέστη αδύνατη στη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία, για αυτό και µε το υπ’ 
αριθµ. 10409/30.5.2018 έγγραφο, ο Αλέξανδρος Αραπέτσικας αιτείται την παράταση 
εκπλήρωσης της συµβάσεως για 3 µήνες ακόµα, λόγω του ως άνω τεχνικού 
προβλήµατος.  
              Το αίτηµα του Αλέξανδρου Αραπέτσικα κρίνεται ως αποδεκτό, διότι 
ενηµέρωσε εγκαίρως για τα τεχνικά προβλήµατα που ανέκυψαν, όπως αυτό ρητώς 
προβλέπεται εκ του άρθρου 4 της καταρτισθείσης συµβάσεως, προκείµενου να του 
χορηγηθεί η παράταση της συµβάσεως του . 
            Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα της Νοµικής Υπηρεσίας σας καλούµε για τη λήψη 
απόφασης σχετικά µε την παράταση τριών µηνών (3) για την «Αποµαγνητοφώνηση 
Πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έτους 2016» 

 
Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και 

αντάλλαξε απόψεις. 
Αφού είδε και τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την παράτασης τριών (3) µηνών του χρόνου ισχύος του υπ’ 

αριθ. 23310/18.12.2017 συµφωνητικού µεταξύ αφενός του ∆ηµάρχου Μεγαρέων 
και αφετέρου του Αλέξανδρου Αραπέτσικα, της εργασίας: «Αποµαγνητοφώνηση 
Πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2016», σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στο ιστορικό της παρούσης. 

.  
 

ΘΕΜΑ : Αίτηµα παράτασης τριών (3) µηνών για την Αποµαγνητοφώνηση 
Πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2016 
Σχετικό : Το µε αριθµ. πρωτ.10530/01-06-2018 Έγγραφο της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 167/2018  
��������������������������������.��.       
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 

 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Φυλακτός Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καστάνη Αικατερίνη Ζάλης Αθανάσιος 

Μουσταϊρας Ηλίας Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 

 Ρήγα Ελένη  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραMMMMMMM. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


