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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ               25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑ        Αρ. Πρωτ: 177 

 

Θέμα: Έγκριση παράτασης των υπηρεσιών «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών 
κτηματολογίου» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    174 / 2020 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του 

Ν.4555/2018 (Α’133).. 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Την υπ΄ αριθμ. 9013/06-09-2019 (19SYMV005525767) σύμβαση, την υπ΄ αριθμ. 9239/11-09-

2019 σύμβαση, υπ΄ αριθμ. 9829/19-09-2019 (19SYMV005581651) και την υπ΄ αριθμ. 

11160/24-10-2019 (19SYMV005752866) σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας 

«Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Αγιάς» 

5) Την υπ΄ αριθμ. 9081/09-09-2019 σύμβαση και την υπ΄ αριθμ. 9082/09-09-2019 σύμβαση για 

την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ 

Λακέρειας»  

6) Την υπ΄ αριθμ. 9083/09-09-2019 σύμβαση και την υπ΄ αριθμ. 9084/09-09-2019 σύμβαση για 

την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ 

Ευρυμενών» 

7) Την υπ΄ αριθμ. 9014/06-09-2019 σύμβαση και την υπ΄ αριθμ. 9240/11-09-2019 σύμβαση για 

την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ 

Μελιβοίας» 

8) Τις υποβληθείσες αιτήσεις παράτασης των συμβάσεων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε την παράταση των ανωτέρω συμβάσεων των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες 

υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Αγιάς»,  «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών 

κτηματολογίου ΔΕ Λακέρειας», «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ 

Ευρυμενών» και «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Μελιβοίας»,  από την 

ημερομηνία 30/06/2020 στην ημερομηνία 30/10/2020. 

Η παράταση των συμβάσεων εγκρίνεται καθώς υπήρξε καθυστέρηση στην παράδοση 

στοιχείων ιδιοκτησίας εκ μέρους του Δήμου και στη δυσκολία ανεύρεσης των νομιμοποιητικών 

εγγράφων, Επίσης το χρονικό διάστημα από 13/03/2020 έως 30/05/2020 λόγω της πανδημίας Covid-

19 υπήρξε αναστολή εργασιών των δικηγορικών και συμβολαιογραφικών γραφείων, των υπηρεσιών 
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υποθηκοφυλακείου και κτηματολογικού γραφείου για την έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας, τη λήψη 

αντιγράφων κ.λ.π.. Για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατό να γίνει παράδοση των υπηρεσιών στον 

οριζόμενο χρόνο. 

 Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους των 

Πιστώσεων «Έργα και Επενδυτικές Δραστηριότητες 2019» του Δήμου Αγιάς. 

Γ. Ο νέος χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/10//2020. 

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.  

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   
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