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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               31.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  105/2021 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου σύμβασης  της «προμήθειας στεγάστρων μεταλλικών για στάσεις 

λεωφορείων» 

     

 

Σήμερα την 31η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 6254/24-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία  3) Γυμνόπουλος Κοσμάς  

4) Κατζικάς Γεώργιος  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος  6) Κουσίδης Γεώργιος 7) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου 

Κυριακή.  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Μανωλόπουλος Βασίλης. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

Τις διατάξεις, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις - έγγραφα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι: 

 

1. Του Ν.4412/16 και ειδικότερα:  

α) το άρθρο 206 αναφορικά με το χρόνο παράδοσης υλικών: 

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις 

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α)  τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 

β)  έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας 

αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το 

οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
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γ)  το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. 

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή 

άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 

παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»  

β)  το άρθρο 201 αναφορικά με την προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης: 

 «Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου». Καθώς και 

γ)  το άρθρο 221, παρ. 1, περ. ζ΄, αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων: «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που 

γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη 

σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της 

σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου». 

2.  Την με αριθμό 426/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9OΛΘΩΨΕ-ΟΟΝ) σχετικά με τη 

συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής έτους 2021. 

3. Την με αριθμό πρωτ. 21603/25-11-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007713871) και  λήξη 28-02-2021 

4. Το με αριθμό 3834/23-02-2021 αίτημα της Μαρίνας Μαστρομιχάλη σχετικά με την παράταση 

διάρκειας σύμβασης. 

5. Το από 24-03-2021 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης τμήματος συντήρησης 

έργων και αποθήκης υλικών. 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 

1) Να εγκρίνει το από 24-03-2021 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 

2) Να εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της σύμβασης για την «προμήθεια στεγάστρων 

μεταλλικών για στάσεις λεωφορείων» με αριθμό πρωτ. 21603/25-11-2020 

(ΑΔΑΜ:20SYMV007713871) με τον προμηθευτή την ΤΟP VIZION E.P.E. έως 29-04-2021. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

 

 

Α) Εγκρίνει το από 24-03-2021 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 
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Β) Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της σύμβασης για την «προμήθεια στεγάστρων μεταλλικών 

για στάσεις λεωφορείων» με αριθμό πρωτ. 21603/25-11-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007713871) με τον 

προμηθευτή την ΤΟP VIZION E.P.E. έως 29-04-2021. 

 

  Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  105/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  1.4.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 


