
  

   

   

  

1 

 

     Αθήνα : 09.12.2021 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας    Αρ. πρωτ. : 31044 

 

 

Άμισθη παράταση της σύμβασης με τίτλο «Ανάθεση για τη συνδρομή του ΤΕΕ στη 

σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας για 

την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής (άρθρο 50 του ν. 4412/2016) του ιδιόκτητου 

οικοπέδου του στο Μαρούσι», με αρ. πρωτ. 28319/12.11.2021. 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 09.12.2021, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία), επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ 105 63, μεταξύ των κατωτέρω 

συμβαλλομένων, ήτοι: 

α) Αφενός μεν  του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την 

επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της 

οδού Νίκης, αρ. 4, T.K 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό, αναφερόμενο εφ’ 

εξής ως «ΤΕΕ», 

β) Αφετέρου δε της εταιρίας με την επωνυμία «E.R.S. Σύμβουλοι Περιβάλλοντος 

Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «E.R.S. Consulting A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα επί της 

οδού Λ. Συγγρού 36-38, ΤΚ 11742, με Α.Φ.Μ 801417420, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Αθηνών, και εκπροσωπείται νομίμως από την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα 

Χαρά Ιωάννου του Βασιλείου αναφερομένη  στο εξής ως «Ανάδοχος», 
 

αφού ελήφθησαν υπόψη: 
 

 Το άρθρο 2 παρ. 31 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 H υπ’ αριθ. Α23/Σ36/2021 (ΑΔΑ: 9ΘΘΒ46Ψ842-ΚΧ6) απόφαση της Δ.Ε του Τ.Ε.Ε, 

δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η «Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση 

στην εταιρεία «E.R.S. Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.» για τη συνδρομή του ΤΕΕ 

στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την άρτια διεξαγωγή της 
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διαδικασίας για την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) 

του ιδιόκτητου οικοπέδου του στο Μαρούσι»,  

 Η με αρ. πρωτ. 28319/12.11.2021 σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και της εταιρείας 

«E.R.S. Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.», για την ανάθεση συνδρομή του ΤΕΕ στη 

σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας 

για την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) του 

ιδιόκτητου οικοπέδου του στο Μαρούσι, 

 το με αρ. πρωτ. ΤΕΕ 30342/02.12.2021 αίτημα της εταιρείας E.R.S. Σύμβουλοι 

Περιβάλλοντος Α.Ε., για παράταση της προθεσμίας παράδοσης των τευχών 

δημοπράτησης και των παραρτημάτων τους, της με αρ. πρωτ. 

28319/12.11.2021 σύμβασης,   

 H υπ’ αριθ. Α19/Σ40/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ0Ξ46Ψ842-Ε4Π) απόφαση της Δ.Ε του Τ.Ε.Ε, 

δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η άμισθη παράταση της σύμβασης 

«Ανάθεση για τη συνδρομή του ΤΕΕ στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και 

την άρτια διεξαγωγή της διαδικασίας για την αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής 

(άρθρο 50 του Ν. 4412/2016) του ιδιόκτητου οικοπέδου του στο Μαρούσι», με 

αρ. πρωτ. 28319/12.11.2021, 

 

συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτή η άμισθη 

παράταση της με αριθ. πρωτ. 28319/12.11.2021 σύμβασης μεταξύ του ΤΕΕ και 

της εταιρείας E.R.S. Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε., για χρονικό διάστημα 

οκτώ (8) ημερών, ήτοι έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2021, με το ίδιο αντικείμενο 

και πλαίσιο συνεργασίας που αφορά την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης 

και των παραρτημάτων τους. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις χωρίς να μεταβληθεί η 

αμοιβή της αναδόχου εταιρείας. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για το ΤΕΕ 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Γιώργος Ν. Στασινός 

 

Για την  Ανάδοχο 

     Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα 

Σύμβουλος 

 

 

Χαρά Ιωάννου 




