
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΞΗΣ 05/05.03.2021 
 

ΘΕΜΑ: 3Ο: «Τροποποίηση της σύμβασης για την συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών  
των Ε.Α.Κ.Θ.» 

Η Επιτροπή Διοίκησης των Ε.Α.Κ.Θ. αφού έλαβε υπόψη: 

1) Τον ν.4412/16 , άρθρο 132,παράγραφος 2β, σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις μπορεί να 
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον η αξία της τροποποίησης 
είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, του νόμου και εφόσον είναι κατώτερη 
του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, 

2) την σύμβαση για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών, με αριθμό πρωτοκόλλου 
Φ8/848/20.03.2020, με ισχύ από τις 16.03.2021, η οποία λήγει στις 15.03.2021, συνολικής 
αξίας 55.800,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), 

3) ότι ο ανάδοχος έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις, 

4) ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο συνοπτικός διαγωνισμός, για τη συντήρηση των 
κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.), 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη 1/2021, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 26.01.2021, 

5) ότι η δαπάνη η οποία αναμένεται να προκληθεί δεν ξεπερνάει το ποσό που έχει υπολογιστεί 
στην πίστωση του ΚΑ 0412 του προϋπολογισμού, 

6) το γεγονός ότι τα Ε.Α.Κ.Θ δεν μπορούν. να καλύψουν τις ανάγκες της συντήρησης των 
κολυμβητικών δεξαμενών, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, 

7) την ανάγκη ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τροποποιεί τη σύμβαση για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Ε.Α.Κ.Θ., με 
αριθμό πρωτοκόλλου Φ8/848/20.03.2020, με ισχύ από τις 16.03.2021, παρατείνοντας τη 
διάρκειά της, αρχής γενομένης από την Τρίτη, 16.03.2021, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου 
συνοπτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών των Εθνικών 
Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Κ.Θ.), σύμφωνα με τη Διακήρυξη 1/2021, δηλαδή μέχρι 
την υπογραφή της νέας σύμβασης. 

Η παράταση γίνεται με τους ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης. 

Το συνολικό ποσό της αξίας της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.200 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Το παρόν υπογράφεται ως έπεται.  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Θεσσαλονίκη, 05.03.2021 

Η Γραμματέας 

 

 

 

 

Δήμητρα Γιαννιού 
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