
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ 12/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-1-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.1425/25-1-2021 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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-
2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε παράταση συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας «Μηχανηµάτων 
έργου ( Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2.Αθηνα Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 3.Αναστασιος Παπαχρηστου 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

 

  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος ∆ηµ. Σποντης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος ο Αν. 
Παπαχρηστου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα , για το οποίο όλα τα 
παρόντα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθ. 1484/26-1-
2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ : Παράταση συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας «Μηχανηµάτων έργου ( Ένας 
Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» αριθµ.διακ. 23474/14-11-2019. 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την παράταση του χρόνου παράδοσης του 
είδους  που περιέχεται στην  σύµβαση  µε αριθµ. πρωτ. 12154/23-6-2020 µε τον ανάδοχο ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.. 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1. Την αίτηση  της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. µε αριθµ. πρωτ. 918/19-1-2021 , µε την 
οποία ζητά την παράταση εκτέλεσης της προµήθειας «Μηχανηµάτων έργου ( Ένας Φορτωτής-
Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» κατά σαράντα (45) ηµέρες.  

2.  Την µε αριθµ. πρωτ. 1467/26-1-2021 γνωµοδότησης της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών.» 

Πιο συγκεκριµένα στην υπ’αριθµ 1467/26-1-2021 γνωµοδότηση της Επιτροπής αναφερόντα τα εξής: 
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«Σήµερα την 26-1-2021  συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής  προµηθειών µε συµβατική αξία άνω των 
2.500,00€ που συγκροτήθηκε µε την 183/2020  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποτελούµενη από 
τους: 
1) Στενηµαχαλή ∆έσποινα   , υπάλληλος του ∆ήµου ως Πρόεδρος 
2) Λάµπα Καλλιόπη    , υπάλληλος του ∆ήµου ως  αναπληρωµατικό µέλος 
3) Κανδυλιώτου Αθηνά , 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. 23474/14-11-2019 διακήρυξη (Α∆ΑΜ : 19PROC005861204) για την προµήθεια 
«Μηχανηµάτων έργου (Ένα Καλαθοφόρο όχηµα, Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας, Ένα Αποφρακτικό 
όχηµα) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας» και ιδίως την παράγραφο 6.1.1. σύµφωνα µε την οποία 
: «Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύµφωνα µε τα κατωτέρω:…. Έξι (6) µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης, εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου, για το Φορτωτή-Εκσκαφέα……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.» 

3. Την σύµβαση προµήθειας µε αριθµ. πρωτ. 12154/23-6-2020 µε τον ανάδοχο ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

4. Την αίτηση  του  ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. µε αριθµ. πρωτ. 918/19-1-2021 για παράταση 
του χρόνου παράδοσης των συµβατικών υλικών κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες, λόγω της 
πανδηµίας του κορωνοΐου Covid-19 και των πρόσθετων µέτρων ελέγχου που έχουν επιβληθεί καθώς 
και των περιορισµών στην κυκλοφορία και στη διαδικασία εισαγωγών εξαγωγών. 

5. Το γεγονός ότι το αίτηµα υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, οι λόγοι που επικαλούνται είναι σοβαροί και 
συνιστούν αντικειµενική αδυναµία παράδοσης η οποία δεν οφείλεται στον ανάδοχο , 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 12154/23-6-2020 (για την προµήθεια  
«Μηχανηµάτων έργου ( Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας»)  κατά σαράντα 
πέντε (45) ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της αναφερόµενης σύµβασης και την διακήρυξη 23474/14-11-
2019. Επιπλέον επειδή η παράταση  ζητείται  για λόγους που αφορούν την πανδηµία  του κορωνοΐου Covid-
19 και οι οποίοι καθιστούν  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. 12/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 

2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 
3. Την σύµβαση προµήθειας µε αριθµ. πρωτ. 12154/23-6-2020 µε τον ανάδοχο ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
4. Την αίτηση  του  ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. µε αριθµ. πρωτ. 918/19-1-2021 για παράταση του 

χρόνου παράδοσης 
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5. Την µε αριθµ. πρωτ. 1467/26-1-2021 γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Κάνει δεκτή την αίτηση του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία « ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.», µε αριθµ. πρωτ. 918/19-1-2021 για παράταση του χρόνου παράδοσης «Μηχανηµάτων 
έργου ( Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας».  

2. Εγκρίνει την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης της σύµβασης 12154/23-6-2020 ,για την 
προµήθεια  «Μηχανηµάτων έργου ( Ένας Φορτωτής-Εκσκαφέας) για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Εορδαίας»  κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της αναφερόµενης σύµβασης 
και την διακήρυξη 23474/14-11-2019. Επιπλέον επειδή η παράταση  ζητείται  για λόγους που 
αφορούν την πανδηµία  του κορωνοΐου Covid-19 και οι οποίοι καθιστούν  αδύνατη την εµπρόθεσµη 
παράδοση των συµβατικών ειδών, αποφασίζουµε να µην επιβληθούν κυρώσεις ( άρθρο 206 παρ. 5 
του Ν. 4412/2016) 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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 Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας 

        5. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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