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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ               29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ        Αρ. Πρωτ.: 338 
 

Θέμα: Έγκριση της 2
ης

 παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την παροχή  
Υπηρεσιών υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    334 / 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4) Τις υπ’ αριθ. 9013/06-09-2019, 9238/11-09-2019, 9239/11-09-2019, 9829/19-09-2019 και 

11160/24-10-2019 συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες υποστήριξης 

διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Αγιάς», 

5) Τις υπ’ αριθ. 9081/09-09-2019 και 9082/09-09-2019 συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας 

«Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Λακέρειας»,  

6) Τις υπ’ αριθ. 9083/09-09-2019 και 9084/09-09-2019 συμβάσεις για την παροχή της υπηρεσίας 

«Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ Ευρυμενών», 

7) Τις υπ’ αριθ. 9014/06-09-2019, 9240/11-09-2019 και 9241/11-09-2019 συμβάσεις για την 

παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης διαδικασιών κτηματολογίου ΔΕ 

Μελιβοίας», 

8) Την υπ’ αριθ. 174/2020 (ΑΔΑ: Ω12ΙΩ6Ι-7Σ1) Απόφαση Δημάρχου περί Έγκρισης της 

παράτασης της συμβατικής προθεσμίας των συμβάσεων έως 30/10/2020, 

9) Το γεγονός ότι δεν κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών, εντός της 

συμβατικής προθεσμίας, για τους κάτωθι λόγους:  

α) λόγω δυσχερειών ως προς τον γεωχωρικό εντοπισμό (της θέσης και των ορίων) ενός 

μεγάλου αριθμού δημοτικών ακινήτων κυρίως στην Κοινότητα της Αγιάς,  

β) λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε στη συγκέντρωση και την παράδοση του 

συνόλου των απαιτούμενων στοιχείων ιδιοκτησίας και νομιμοποιητικών εγγράφων, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε την 2
η
 παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την παράδοση του αντικειμένου 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" κατά τέσσερις (4) μήνες, 

ήτοι έως 28/02/2021. 

ΑΔΑ: 6ΣΙ9Ω6Ι-ΙΝΡ
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Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τις συγκεκριμένες αναθέσεις θα καλυφθεί από πόρους των 

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

Γ. Ο νέος χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται μέχρι την 28/02/2021. 

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   

ΑΔΑ: 6ΣΙ9Ω6Ι-ΙΝΡ
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