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Απόσπασμα 
 από το πρακτικό της 24ης Έκτακτης Συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου  

του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

 

 

     Αριθμός απόφασης 52 / 2022 ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για παράταση υλοποίησης της σύμβασης 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Λ.Τ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 
  

Στο Μεσολόγγι σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη έγινε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ι.Π Μεσολογγίου, με ώρα έναρξης: 19.00 και ώρα 
λήξης:21.:00, ύστερα από την αριθ. 674/29-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε με 
ηλεκτρονικό μήνυμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. 
Α΄), του υπ’ αριθ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 
426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.  
Μετά την εγγραφή συμμετοχή των πέντε (5) εκ των επτά (7) μελών διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε η 
νόμιμη απαρτία 
 

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την Θεοδώρου Κων/να του Μιλτιάδη, υπάλληλο του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου 

η οποία ορίστηκε με την αριθμ.110/2015 .απόφαση του Δημάρχου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν για το κατεπείγον του χαρακτήρα της 

συνεδρίασης λόγω  προθεσμιών υλοποίησης των μελετών  

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για 

παράταση υλοποίησης της σύμβασης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Λ.Τ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»  ως εξής:  

Με την υπ’ αρ. 16/2022 (ΑΔΑ 9ΡΜΗ465ΙΩ6-0ΟΔ) Απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. έγινε  απ’ ευθείας ανάθεσης 

εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» - «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΔΛΤ» στην ανάδοχο εταιρεία , OPTIMUM VALUE Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ )  

Με την αριθ. 661/23-12-2022 αίτησης της η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση έξι (6) μηνών για την εκτέλεση 

του αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της για την ολοκλήρωση των  

εργασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση των ανατιθέμενων μελετών δεδομένου ότι με την αριθ. 74249/9-11-

2022 (ΑΔΑ: 9ΩΦΛ46ΜΤΛ6-ΩΗΖ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών παρατείνεται η υλοποίηση του  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

Κώστας Λύρος  - Πρόεδρος 
Τσιρόγλου Διονύσιος 
Τσιλιμέκη Φωτεινή   
Κοτσίρης Γεράσιμος  
Κατσαγάνη - Κοντονάσιου Ελένη  

 
 

               Μαργαρίτης Θεόδωρος  
Σκανδάλου Κυριακή   
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προγράμματος  Φιλόδημος ΙΙ (Α.Π. 31515/23.4.2019), στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και 

Προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/ επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών στο πλαίσιο της 

κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των δημοτικών λιμενικών ταμείων και των 

δημοτικών λιμενικών γραφείων»  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και :  

α) Στην παρ.2 του αρ. 217 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται, η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης  να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου» 

β) την αριθ. 127/8-3-2022 σύμβαση (22SYMV0101164467 2022-03-08 )  

γ) το αριθ. πρωτ. 661/23-12-2022 αιτιολογημένο αίτημα της αναδόχου εταιρείας και το γεγονός ότι η παράταση 

των έξι μηνών κρίνεται εύλογη για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών  

δ) το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και δεν τροποποιούνται οι 

οικονομικοί όροι της σύμβασης και ως εκ τούτου τηρούνται οι όροι της διάταξη του άρθρου 132 του Ν.4412/16.  

ε) το γεγονός ότι η αίτηση του αναδόχου έγινε εμπρόθεσμα  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας υλοποίησης της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» - «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΛΤ» στην ανάδοχο εταιρεία , OPTIMUM 

VALUE Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) συνολικής αμοιβής : 36.772,32 με Φ.Π.Α 24% κατά έξι (6) μήνες 

ήτοι μέχρι 8-9-2023, χωρίς δικαίωμα του αναδόχου για αναπροσαρμογή τιμών ή άλλη επιπλέον αποζημίωση. 

  Το μέλος Κοτσίρης Γεράσιμος ψηφίζει παρών  

 

 
 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό  52 / 2022 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ        
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές απόσπασμα 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΔΑ: ΩΔ5Ε465ΙΩ6-ΜΟΝ
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