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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 365/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  43ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-12-2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης:               
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης περί παράτασης της µε αριθ. πρωτ.21039/7-10-20 σύµβασης παροχής υπηρεσίας για την 
υλοποίηση του έργου: «Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆. Εορδαίας. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Στέφανος Μπίγγας 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ 28929/23-12-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµήµατος Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
«ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης περί παράτασης της υπ’ Αριθ. Πρωτ. 21039/7-10-20 παροχής υπηρεσίας για την 

υλοποίηση του έργου: «Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆. Εορδαίας» 
Ιστορικό 

 Με την υπ’ αριθ. 21039/7-10-20 Σύµβαση   ο ∆. Εορδαίας ανέθεσε  στην εταιρεία LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  µέσω Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού την  εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας 
του ∆. Εορδαίας, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς 
του αναδόχου. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της Σύµβασης, η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, όπου ορίζονται 
και επιµέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων µε τµηµατικές /ενδιάµεσες 
προθεσµίες. 

Οι παραδόσεις των επιµέρους ∆ραστηριοτήτων σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της Σύµβασης έγιναν 
εµπρόθεσµα µέχρι και την τελευταία χρονικά ∆ραστηριότητα 7, 12 µήνες από την υπογραφή  της σύµβασης, 
σύµφωνα µε την µε Α.Π. 22023/8-10-21 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών Συµβούλου  για την 
εκπόνηση του Σχεδίου  Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆. Εορδαίας και παραλαβής παραδοτέου Π6 & 
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Π7. 
Στις 10-12-21 η ανάδοχος εταιρεία µε το Α.Π. 28929/17-12-21 εισερχόµενο Α.Π. του ∆. Εορδαίας αιτείται 

χορήγηση παράτασης δύο (2) µηνών, ήτοι έως τις 7 Μαρτίου 2022. Το αίτηµα υποβλήθηκε από την ανάδοχο 
εταιρεία, καθώς λόγω των νέων συνθηκών που διαµορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο 
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19(τηλεργασία), καθυστέρησαν οι ανωτέρω προβλεπόµενες διαδικασίες. Αναφέρεται ότι το αίτηµα 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα από την ανάδοχο εταιρεία και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα  της. 

Η αίτηση της  αναδόχου εταιρείας κοινοποιήθηκε στα µέλη της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών µε 
Συµβατική αξία άνω των 2.500,00€, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 216 παρ. 1 του Ν4412/16 είναι υπεύθυνη 
για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης και σύµφωνα µε το άρθρο 217 παρ. 2 του Ν4412/16 
γνωµοδότησε θετικά στο αίτηµα της αναδόχου σύµφωνα µε το Πρακτικό Γνωµοδότησης  µε Α.Π. 29462/23-
12-21, το οποίο και σας επισυνάπτετε. 

Εισηγητικό  
Σύµφωνα µε όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, εισηγούµαστε τη χορήγηση παράτασης δύο (2) µηνών, ήτοι 

έως 7 Μαρτίου 2022, για την υποβολή της ∆ραστηριότητας 8 που περιλαµβάνει το Ένατο και ∆έκατο 
Παραδοτέο (Οριστικό ΣΒΑΚ και Γ ∆ιαβούλευση) της προαναφερόµενης στο ιστορικό  σύµβασης. Η 
παράταση χορηγείται καθώς λόγω των νέων συνθηκών που διαµορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας 
στο πλαίσιο προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19(τηλεργασία), καθυστέρησαν οι ανωτέρω προβλεπόµενες διαδικασίες.»  

 
Επίσης θέτουµε υπόψη σας την υπ’αριθµ 29462/23-12-2021 γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής 
Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σήµερα την 23-12-2021  συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών µε συµβατική αξία άνω των 
2.500,00 € που συγκροτήθηκε µε την 183/2020  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποτελούµενη από 
τους: 
1) Ταταρίδης Θεόφιλος   , υπάλληλος του ∆ήµου ως Πρόεδρος 
2) Αµανατίδης Γρηγόριος, υπάλληλος του ∆ήµου µέλος 
3) Αθανασιάδης Ιωάννης, υπάλληλος του ∆ήµου ως  αναπληρωµατικό µέλος 
  
Η Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 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. 131/19-06-2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: ΩΝ6ΦΩΡ6-7ΕΦ) σχετικά µε 
την Έγκριση ή µη της µελέτης, των τευχών δηµοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης, της 
ανοιχτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας, µε 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής 
Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας» και ιδίως την παράγραφο 6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο Παράρτηµα I της παρούσας 
εντός εξήντα ηµερών (30) µε µέσα, µεριµνά και έξοδα του αναδόχου. 

3. 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.» 

4. Την σύµβαση προµήθειας µε αριθµ. πρωτ. 21039/07-10-2020 µε την ανάδοχο εταιρεία LEVER-
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. 
Με την υπ’ αριθ. 21039/7-10-20 Σύµβαση  ο ∆. Εορδαίας ανέθεσε  στην εταιρεία LEVER-
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.  µέσω Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού την  εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιµης 
Αστικής Κινητικότητας του ∆. Εορδαίας, σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής 
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διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου. 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της Σύµβασης, η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, όπου 
ορίζονται και επιµέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων µε τµηµατικές 
/ενδιάµεσες προθεσµίες. 
Οι παραδόσεις των επιµέρους ∆ραστηριοτήτων σύµφωνα µε το Άρθρο 2 της Σύµβασης έγιναν 
εµπρόθεσµα µέχρι και την τελευταία χρονικά ∆ραστηριότητα 7, 12 µήνες από την υπογραφή  της 
σύµβασης, σύµφωνα µε την µε Α.Π. 22023/8-10-21 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών 
Συµβούλου  για την εκπόνηση του Σχεδίου  Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆. Εορδαίας και 
παραλαβής παραδοτέου Π6 & Π7. 
Στις 10-12-21 η ανάδοχος εταιρεία µε το Α.Π. 28929/17-12-21 εισερχόµενο Α.Π. του ∆. Εορδαίας 
αιτείται χορήγηση παράτασης δύο (2) µηνών, ήτοι έως τις 7 Μαρτίου 2022. Το αίτηµα υποβλήθηκε 
από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς λόγω των νέων συνθηκών που διαµορφώθηκαν ως προς την 
παροχή εργασίας στο πλαίσιο προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19(τηλεργασία), καθυστέρησαν οι ανωτέρω προβλεπόµενες 
διαδικασίες. Αναφέρεται ότι το αίτηµα υποβλήθηκε εµπρόθεσµα από την ανάδοχο εταιρεία και η 
καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα  της. 

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 ισχύος της σύµβασης 21039/07-10-2020 µε την ανάδοχο εταιρεία 
LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. για «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου 
Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας»  δύο (2) µηνών ήτοι έως 7 Μαρτίου 2022, για την 
υποβολή της ∆ραστηριότητας 8 που περιλαµβάνει το Ένατο και ∆έκατο Παραδοτέο (Οριστικό ΣΒΑΚ και Γ 
∆ιαβούλευση) της προαναφερόµενης στο ιστορικό  σύµβασης. Η παράταση χορηγείται καθώς λόγω των 
νέων συνθηκών που διαµορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο προστασίας της δηµόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (τηλεργασία), καθυστέρησαν οι 
ανωτέρω προβλεπόµενες διαδικασίες.» 
 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά 
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω. 

 
Αριθµ. Απόφ. 365/2021 

 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει  
3. το υπ’αριθµ 29115/21-12-2021 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
Την παράταση του συµβατικού χρόνου ισχύος της υπ’αριθµ.  21039/07-10-2020 σύµβασης µε την ανάδοχο 
εταιρεία LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. για «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση του 
Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας», δύο (2) µηνών ήτοι έως 7 Μαρτίου 2022, για 
την υποβολή της ∆ραστηριότητας 8 που περιλαµβάνει το Ένατο και ∆έκατο Παραδοτέο (Οριστικό ΣΒΑΚ και Γ 
∆ιαβούλευση) της προαναφερόµενης   σύµβασης. Η παράταση χορηγείται καθώς λόγω των νέων συνθηκών 
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που διαµορφώθηκαν ως προς την παροχή εργασίας στο πλαίσιο προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (τηλεργασία), καθυστέρησαν οι ανωτέρω 
προβλεπόµενες διαδικασίες.  Η  καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα  της εταιρείας και µε την 
τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση για το ∆ήµο. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 365/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

 
 

ΑΔΑ: Ω3ΘΞΩΡ6-4ΕΧ


		2021-12-31T10:10:55+0200
	Athens




