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                                                              ΑΠΟΦΑΣΗ 

                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 Θέμα:  Παράταση συμβατικής προθεσμίας με τίτλο: « Παροχή υπηρεσίας που αφορά στην 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών βασισμένων στο ψηφιακό αρχείο Δημήτρη 

Ροντήρη» 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Την με αρ.201224-02/02/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σχετικά με την έγκριση 

δέσμευσης  πίστωσης με ΑΔΑ: :6961ΩΞΥ-70Β,  Κ.Α.: 15.6142.37  με  α/α Μητρ. Δεσ.:431 

και ΑΔΑΜ:21REQ008082257 2021/02/02  

3. Την Απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: 600ΤΩΞΥ-Γ1Δ και ΑΔΑΜ: 20AWRD007044285 

17/07/2020 

2. Την με Α∆ΑΜ: (20SYMV007150852 2020-08-06) Σύμβαση,  ποσού  6.000,00 πλέον 

ΦΠΑ και διάρκειας µέχρι τις 06/05/2020. 

3. Το με αριθμ πρ. 14233/05/04/2021 αίτημα παράτασης χρόνου της προθεσμίας παράδοσης 

του έργου Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών βασισμένων στο ψηφιακό αρχείο Δημήτρη 

Ροντήρη. 

4. Το µε αρ.πρωτ: 4-05/04/2021 έγγραφο  του Τµ. Θεάτρων & Κινηματογράφων της 

Δ/νσης Πολιτισμού, σύμφωνα με  το οποίο αποδέχεται  το αίτηµα παράτασης της σύμβασης 

του αναδόχου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 του άρθρου 217 παρ.2, όπου 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 διάρκειάς της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 

και άρθρου 132 1γ όπου αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω της πανδημίας του 

ΑΔΑ: Ψ96ΥΩΞΥ-Ψ2Ω



κορωνοϊού (COVID-19),  ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης  

6. Τις µε αρ. πρωτ 55401/170/11-9-19 & 55989/176/13-09-2019 αποφάσεις ∆ηµάρχου µε 

τις οποίες ορίστηκε Αντιδήµαρχος Οικονοµικών η κ. Αθηνά Γλύκα-Χαρβαλάκου και της 

ανατέθηκαν αρμοδιότητες.  

1. 7. Tις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 «περί αρμοδιοτήτων της 

Οικονομικής Επιτροπής») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.                 .  

     

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την έγκριση παράτασης Διάρκειας της σύμβασης έως την 06/09/2021 σύμφωνα με 

αναλυτικά αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ: 14233/05/04/2021 αίτημα της αναδόχου 

εταιρείας ELIDOC ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ – ΜΟΛΧΟ, ΓΕΩΡΓ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ 

Ο.Ε.: «Παροχή υπηρεσίας που αφορά στην Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών 

βασισμένων στο ψηφιακό αρχείο Δημήτρη Ροντήρη. 

 

 

 

 

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                  και με ειδική εντολή 

                                                                        Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

                                                                       ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ-ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

 

 

 

Κοινοποίηση :  

1) ELIDOC ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ – ΜΟΛΧΟ, ΓΕΩΡΓ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ Ο.Ε. 

2) ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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