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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 103/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-4-2021 ηµέρα Παρασκευη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 8305/19-4-2021 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. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
  Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας: « Μέσων ατοµικής προστασίας 
για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας», σχετ. η υπ’αριθµ 3228/19-2-2021 σύµβαση 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4. Άννα Καϊδου  

2. Αθηνα Τερζοπουλου 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
6. Στέφανος Μπίγγας 

 

7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το µέλος Κυριάκος Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος Άννα 
Καϊδου.  
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα και ανέφερε το 
υπ’αριθµ 8165/19-4-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ : Παράταση συµβατικού χρόνου παράδοσης της προµήθειας «Μέσων ατοµικής προστασίας για τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας » αριθµ.διακ. 26108/8-12-2020. 
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την παράταση του χρόνου παράδοσης των 
ειδών  που περιέχονται στην  σύµβαση  µε αριθµ. πρωτ. 3228/19-2-2021 µε τον ανάδοχο ΚΑΠΡΑΓΚΟ  
ΧΡΗΣΤΟ. 
Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 

1. Την αίτηση  της εταιρείας ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ µε αριθµ. πρωτ. 8026/15-4-2021 , µε την οποία ζητά την 
παράταση εκτέλεσης της προµήθειας «Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου 
Εορδαίας» κατά σαράντα (45) ηµέρες.  

2.  Την µε αριθµ. πρωτ. 8162/19-4-2021 γνωµοδότηση  της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών.» 
Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στην αν. Προϊσταµένη Μ.Σταυρου , η οποία τόνισε ότι ο ανάδοχος αιτείται 
την παράταση του χρόνου παράδοσης των συµβατικών υλικών κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες, λόγω της 
καθυστέρησης των υπηρεσιών του ∆ήµου να αποστείλουν ως όφειλαν   τις λίστες µε τις ποσότητες και τα 
µεγέθη των ειδών . Επιπρόσθετα επικαλείται  την πανδηµία του κορωνοΐου Covid-19 και τα πρόσθετα µέτρα 
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ελέγχου που έχουν επιβληθεί καθώς και την  υπολειτουργία για το λόγο αυτό των εργοστασίων παρασκευής  
και εµπορίας των σχετικών ειδών. Ως εκ τούτου θέτουµε υπόψη σας την υπ’αριθµ 8162/19-4-2021 
γνωµοδότηση  της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σήµερα την 19-4-2021  συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης και 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) Πετρίδης Νικόλαος    , 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. 26108/8-12-2020 διακήρυξη (Α∆ΑΜ : 20PROC007793363) για την προµήθεια                
«  Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας» και ιδίως την 
παράγραφο 6.1.1. σύµφωνα µε την οποία : «Η παράδοση των υλικών προς το ∆ήµο θα γίνεται 
τµηµατικά ή συνολικά. Τα προς προµήθεια υλικά θα παραδοθούν στις εγκαταστάσεις των συνεργείων 
του ∆ήµου στην πρώην ΑΕΒΑΛ εντός εξήντα ηµερών (60) µε µέσα, µέριµνα και έξοδα του αναδόχου 
προµηθευτή. 
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. 3228/19-2-2021 µε τον ανάδοχο ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. Την αίτηση του ανάδοχου ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ µε αριθµ. πρωτ. 8026/15-4-2021 για παράταση 

του χρόνου παράδοσης των συµβατικών υλικών κατά σαράντα πέντε (45) ηµέρες, λόγω της 
καθυστέρησης των υπηρεσιών του ∆ήµου να αποστείλουν ως όφειλαν   τις λίστες µε τις ποσότητες 
και τα µεγέθη των ειδών ( σχετ. διαβιβαστικό του Τεχνικού ασφαλείας µε αριθµ. πρωτ. 6592/30-3-
2021) . Επιπρόσθετα επικαλείται  την πανδηµία του κορωνοΐου Covid-19 και τα πρόσθετα µέτρα 
ελέγχου που έχουν επιβληθεί καθώς και την  υπολειτουργία για το λόγο αυτό των εργοστασίων 
παρασκευής  και εµπορίας των σχετικών ειδών. 

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 3228/19-2-2021 (για την προµήθεια  
«Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας»)  κατά σαράντα πέντε (45) 
ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της αναφερόµενης σύµβασης και την διακήρυξη 26108/8-12-2020. Επιπλέον 
επειδή η παράταση  ζητείται  για λόγους που αφορούν υπαιτιότητα των υπηρεσιών του ∆ήµου και 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).» 
Και παρακαλούµε για την λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 103/2021 
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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 µε αριθµ. πρωτ. 26108/8-12-2020 διακήρυξη (Α∆ΑΜ : 20PROC007793363) 
4. την µε αριθµ. πρωτ. 3228/19-2-2021 σύµβαση προµήθειας µε τον ανάδοχο 
5. Την αίτηση του ανάδοχου ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ µε αριθµ. πρωτ. 8026/15-4-2021 για παράταση του 
χρόνου παράδοσης 
6. την µε αριθµ. πρωτ. 8162/19-4-2021 γνωµοδότηση  της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Κάνει δεκτή την αίτηση του ανάδοχου ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ µε αριθµ. πρωτ. 8026/15-4-2021 για 
παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκρίνει την υπ’αριθµ 8162/19-4-2021 γνωµοδότηση  της αρµόδιας 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  συµβάσεων προµηθειών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της παρούσης. 
2. Εγκρίνει την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης της σύµβασης µε αριθµ πρωτ. 3228/19-2-
2021 (για την προµήθεια  «Μέσων ατοµικής προστασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Εορδαίας»)  κατά 
σαράντα πέντε (45) ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της αναφερόµενης σύµβασης και την υπ’αριθµ.26108/8-
12-2020 διακήρυξη. 
3. ∆εν επιβάλλει κυρώσεις ( άρθρο 206 παρ. 5 του Ν. 4412/2016) στον ανάδοχο της σύµβασης,  επειδή η 
παράταση  ζητείται  για λόγους που αφορούν υπαιτιότητα των υπηρεσιών του ∆ήµου και την πανδηµία  του 
κορωνοΐου Covid-19 και οι οποίοι καθιστούν  αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  103/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Αννα Καϊδου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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