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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               8.7.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αριθμός Απόφασης:  198/2020 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού», (Αρ. Μελ. : 18/2020) 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 11570/3.7.2020 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 4) Κατζικάς 

Γεώργιος (μέλος) 5) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

  Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος)  

  4) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος).  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

  Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 

Έχοντας υπόψιν: 

1. Την αριθμ 291/12.2.2020 Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με την ανάθεση της προμήθειας 

2. Την υπάρ. 4227/19.2.2020 σύμβαση της εταιρείας «ΦΑΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ»  με το δήμο Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού   

3. Την διάρκεια της σύμβασης που ορίζεται ότι ισχύει από την υπογραφή της και για 4 μήνες και 10 

ημέρες, ήτοι 30/06/2020. 

4. Το ότι έληξε η σύμβαση χωρίς να έχει καταναλωθεί όλο το ποσό της. 

5. Την από 29.06.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση. 

6. Το ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού χωρίς 

να έχει ολοκληρωθεί. 

7. Το άρθρο 209 με τίτλο « Χρόνος παράδοσης υλικών»  «γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο 

ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.» 

 

Η ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 

Να εγκρίνει ή μη την παράταση τριών (3) μηνών  της σύμβασης υπάρ. 4227/19.2.2020 της εταιρείας «ΦΑΝΗΣ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ»   με το δήμο ήτοι  έως 30.9. 2020 ή νωρίτερα έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νέας 

σύμβασης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου,  

                                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Εγκρίνει την παράταση τριών (3) μηνών  της σύμβασης υπ’ άρ. 4227/19.2.2020 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού», (Αρ. Μελ. : 18/2020) της εταιρείας «ΦΑΝΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ»   με το δήμο ήτοι  έως 30.9. 2020 ή νωρίτερα 

έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νέας σύμβασης. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  198/2020. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  9.7.2020  

        

        O Πρόεδρος  

                 

 

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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