
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 64/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-3-2020 ηµέρα Τεταρτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
5117/28-2-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει 
και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………….. 
Παράταση συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας «ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» αριθµ.διακ. 23361/2-11-18 (ΟΜΑ∆Α Α και Β). 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Κοκκινιδης Ευσταθιος 

 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος ∆ηµ Καρακασίδης δήλωσε κώλυµα και νοµίµως κλήθηκε ο αναπληρωτής του ∆ηµ 
Τσεχελιδης. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από 27-2-
2020 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών η οποία έχει ως εξής: 
 «ΘΕΜΑ : Παράταση συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας «ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» αριθµ.διακ. 23361/2-11-18. (ΟΜΑ∆Α Α και Β) 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την παράταση του χρόνου παράδοσης των 
ειδών που περιέχονται στις συµβάσεις : 

• Της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», µε αριθµ. πρωτ. 18362/17-9-2019  για την «Οµάδα Α» - «Όργανα παιδικών 
χαρών». 

• Της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.», µε αριθµ. πρωτ. 18430/17-9-2019 για την «Οµάδα Β» - 
«∆άπεδα ασφαλείας». 

Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 
1. Τις  αιτήσεις  των  αναδόχων για παράταση του χρόνου παράδοσης των συµβατικών υλικών : 

• Της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  µε αριθµ. πρωτ. 3242/10-2-2020 , µε την οποία ζητά την 
παράταση εκτέλεσης της προµήθειας (ΟΜΑ∆Α Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) µέχρι 30-6-2020  

• Της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε αριθµ. πρωτ. 3859/14-2-2020, µε την 
οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προµήθειας (ΟΜΑ∆Α Β-∆ΑΠΕ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) µέχρι 17-6-
2020  

2. Την µε αριθµ. πρωτ. 5045/27-2-2020 γνωµοδότησης της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών.» 

ΑΔΑ: 6ΟΘΟΩΡ6-ΚΣΓ



Επίσης θέτουµε υπόψη σας την υπ’αριθµ. 5045/27-2-2020 γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών η οποία έχει ως εξής: 

«Σήµερα την 27-2-2020  συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής  προµηθειών µε συµβατική αξία άνω των 
2.500,00€ που συγκροτήθηκε µε την 330/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποτελούµενη από τους: 
1) Κυριµλίδης Ιωάννης   , υπάλληλος του ∆ήµου ως Πρόεδρος 
2) Χονδροµατίδης ∆ηµήτριος   , υπάλληλος του ∆ήµου ως µέλος 
3) Ντάσιος ∆ηµήτριος , υπάλληλος του ∆ήµου ως µέλος 
 Η επιτροπή διαγωνισµού αφού έλαβε υπόψη : 

1. To N. 4412/2016 “ ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και κυρίως το άρθρο 206 παρ.1,2,3 και 4. 

2. Την µε αριθµ. πρωτ. 23361/2-11-2018 διακήρυξη (Α∆ΑΜ : 18PROC003941344) για την προµήθεια « 
Οργάνων και αστικού εξοπλισµού παιδικών χαρών του ∆ήµου Εορδαίας » και ιδίως την παράγραφο 
6.1.1. σύµφωνα µε την οποία : «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά πλήρως 
τοποθετηµένα σε 180 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς 
αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
∆εδοµένου ότι ο ∆ήµος Εορδαίας δε διαθέτει χώρους αποθήκευσης του εξοπλισµού, η προµήθεια 
και εγκατάσταση του θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών. Τα προς 
προµήθεια είδη θα εγκαθίστανται στην τελική τους θέση στα σηµεία που θα υποδείξει η ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών.» 

3. Τις συµβάσεις προµήθειας µε αριθµ. πρωτ. 18362/17-9-2019 µε τον ανάδοχο ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  
(ΟΜΑ∆Α Α) και 18430/17-9-2019 µε τον ανάδοχο ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΟΜΑ∆Α Β) . 

4. Τις  αιτήσεις  των  αναδόχων για παράταση του χρόνου παράδοσης των συµβατικών υλικών : 

• Της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  µε αριθµ. πρωτ. 3242/10-2-2020 , µε την οποία ζητά την 
παράταση εκτέλεσης της προµήθειας (ΟΜΑ∆Α Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) µέχρι 30-6-
2020  

• Της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. µε αριθµ. πρωτ. 3859/14-2-2020, µε την 
οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προµήθειας (ΟΜΑ∆Α Β-∆ΑΠΕ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 
µέχρι 17-6-2020  

5. Το µε αριθµ. 4433/21-2-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε θέµα: 
Πορεία εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας», 
σύµφωνα µε το οποίο η συµβατική ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 25-04-2020 ( 
δηλαδή 1 ½ µήνα µετά το πέρας των ανωτέρω συµβάσεων προµηθειών). 

6. Το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί άλλη παράταση των εν λόγω συµβάσεων και µε την τροποποίηση αυτή 
δεν προκαλείται επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση για το ∆ήµο. 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  

Για την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης της σύµβασης 18362/17-9-2019 (προµήθεια  
ΟΜΑ∆ΑΣ Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ)  µέχρι την 30-6-2020 και την παράταση του συµβατικού χρόνου 
παράδοσης της σύµβασης 18430/17-9-2019   ( προµήθεια ΟΜΑ∆ΑΣ Β-∆ΑΠΕ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) µέχρι την 17-

6-2020 , σύµφωνα µε το άρθρο 2 των αναφεροµένων συµβάσεων και την διακήρυξη 23361/2-11-2018. 
Επιπλέον επειδή οι συγκεκριµένες παρατάσεις ζητούνται  για λόγους που αφορούν την προετοιµασία των 
παιδικών χαρών η οποία καθιστά  αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, προτείνουµε 
να µην επιβληθούν κυρώσεις ( άρθρο 206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).» 
 
         Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 64/2020 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε  
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1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το       
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. τις συµβάσεις προµήθειας µε αριθµ. πρωτ. 18362/17-9-2019 µε τον ανάδοχο ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.  
(ΟΜΑ∆Α Α) και µε αριθµ. πρωτ.18430/17-9-2019 µε τον ανάδοχο ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
(ΟΜΑ∆Α Β) 
4. τις αιτήσεις των αναδόχων  
5.  το µε αριθµ. 4433/21-2-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε θέµα: Πορεία 
εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση – Ανακατασκευή παιδικών χαρών ∆ήµου Εορδαίας» 
6. Την µε αριθµ. πρωτ. 5045/27-2-2020 γνωµοδότησης της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  
 

Κάνει δεκτή την µε αριθµ. πρωτ. 5045/27-2-2020 γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών και εγκρίνει: 
Α) την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των προµηθειών, της  µε αριθµ . πρωτ 18362/17-9-
2019 (προµήθεια  ΟΜΑ∆ΑΣ Α-ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) σύµβαση της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. µε 
το ∆ήµο Εορδαίας ,  µέχρι την 30-6-2020, 
Β) την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των προµηθειών της µε αριθµ πρωτ 18430/17-9-2019   
( προµήθεια ΟΜΑ∆ΑΣ Β-∆ΑΠΕ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) σύµβαση της εταιρείας ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
µε το ∆ήµο Εορδαίας, µέχρι την 17-6-2020,  
Γ) να µην επιβληθούν κυρώσεις, κατ’ εφαρµογή του άρ.206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, στις εν λόγο εταιρίες 
δεδοµένου ότι η παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 64/2020. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Τσεχελίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 

 

ΑΔΑ: 6ΟΘΟΩΡ6-ΚΣΓ
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