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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 48/2022 

 
ΘΕΜΑ:  «Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης με την εταιρία με την επωνυμία «Κ. 

ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το τμήμα 1 : Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  

οχήματος  μεταφοράς φορτίου (ωφ. Φορτίου καρότσας τουλάχιστον 210 Κγρ) στα πλαίσια εκτέλεσης της ανάθεσης 

με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, της υπ’ αριθμό 690/21 διακήρυξης για την «Προμήθεια ενός 

ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης 

αυτών» με κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

3957/17-02-2022 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 ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

     

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Ιστορικό δημοπρασίας 

1. Η ανάθεση αφορά την Πράξη «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκίνητων οχημάτων» 

η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 

2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.πρωτ. 2807/22-05-19 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5041736. 



2 

 

 

 

                                                                           ΑΔΑ: 6ΜΙΛΩΨΕ-69Ψ                                                                    

   

 

Εκδόθηκε η με αριθμ. 169/21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 60ΡΩΩΨΕ-ΟΝΗ) με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με την 

αριθμ.πρωτ..6285/26-03-21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΓΝ4ΩΨΕ-6ΒΠ) σύμφωνα με την οποία η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 69.7341.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού για το 

οικονομικό έτος 2021 του Φορέα και με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της ανωτέρω 

εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό πίστωση και καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

21REQ008338235.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 690/21, η οποία, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008677973/28-05-21. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανερχόταν στο ποσό των 49.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 40.064,52 ΦΠΑ : 9.615,48 €) και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου ( ωφ. Φορτίου καρότσας τουλάχιστον 

210 Κγρ)», εκτιμώμενης αξίας 38.626,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  

31.150,00€, ΦΠΑ: 7.476,00€)  

ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών» εκτιμώμενης αξίας 

11.054,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  8.914,52€, ΦΠΑ 2.139,48€). 

Προσφορές μπορούσαν να υποβληθούν  για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε 

«τμήματος» 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθμό 690/21, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008677973/28-05-21 ενώ η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 10-06-21. 

Προσφορές μπορούσαν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε 

«τμήματος» 

 

2. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω διαγωνισμού επικυρώθηκαν με την με αριθμό 227/04.08.2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 60ΡΩΩΨΕ-ΟΝΗ), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20AWRD007412619, σύμφωνα με την οποία για 

το τμήμα 1 ο δήμος υπέγραψε την ακόλουθη σύμβαση: 
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Την με αριθμ.πρωτ 19952/16-09-21 σύμβαση με την εταιρία με Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αριθμό φορολογικού μητρώου 094268250, Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων, διεύθυνση 9ο χλμ ΕΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, Τ.Κ. 45500, ΙΩΑΝΝΙΝΑ και τηλέφωνο 2651085205, συνολικής αξίας 31.100,00€ πλέον ΦΠΑ 

24%, ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 38.478,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21SYMV009213540 

2021-09-16.  

Η διάρκεια της σύμβασης αφορούσε τέσσερις (4) μήνες από την επομένη υπογραφή της και ο ανάδοχος όφειλε να 

παραδώσει το υπό προμήθεια όχημα στον χώρο του ΦΟΡΕΑ έτοιμο προς θέση στην κυκλοφορία με κρατικές 

πινακίδες κίτρινες και έγκριση τύπου στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών 

(κόστος και ενέργειες όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη. Επίσης όφειλε να φροντίσει για τον εξοπλισμό του 

οχήματος με την προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση (περιμετρική κίτρινη λωρίδα, λογότυπο δήμου, βάρη κλπ). 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρου 72 παρ.1 περ. θ και ιδ του ν.3852/10 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ 

του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη 

σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους 

του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και 

αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 

4412/2016.» 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν: 

Α) Τις διατάξεις : 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα: 

i. το άρθρο 206 αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης των υλικών ήτοι  

«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 
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συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης 

των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

ii. Το άρθρο 221 παρ. 2 αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ήτοι: 

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 

..» 

11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην 

παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής 

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο 

αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 

σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 

παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 

στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα 

με το άρθρο 132. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης 

συμφωνιών πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η 

επιτροπή της περ. α'.  

 

2. Του με αριθμ.πρωτ.372/1709/26-01-99 εγγράφου από την Δ/νση Κρατικών Αυτ/των και Επικοινωνιών, με θέμα 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικών με θέματα κρατικών αυτοκινήτων και επικοινωνιών στις Περιφέρειες», 

σύμφωνα με το οποίο για την χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης απαιτείται μεταξύ άλλων, η έκδοση της απόφασης για τη 

θέση σε κυκλοφορία του οχήματος από τον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας. Η αρμόδια υπηρεσία του δήμου 

θα πρέπει να ζητήσει από το Γενικό Γραμματέα την έκδοση της σχετικής απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία.  

3. Της με αριθμ.76928/21 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικράτειας (ΦΕΚ 

3075/τεύχος Β/13-07-21): «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

4. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

Β) Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι: 

1. Την υπ’ αριθμό 690/21 διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC008677973/28-05-21)  

2. Την με αριθμό 227/04-08-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την οριστική κατακύρωση του 

αποτελέσματος για το τμήμα 1. 
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3. Την με αριθμ.πρωτ 19952/16.09.2021 σύμβαση με την εταιρία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΔΑΜ: 21SYMV009213540 2021-09-16) και ειδικότερα το άρθρο ως προς τον χρόνο 

παράδοση υλικών ήτοι: 

«Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προσφερόμενα οχήματα με δαπάνες τους στις εγκαταστάσεις της 

αρμόδιας Υπηρεσίας εντός τεσσάρων (4) μηνών απο την επομένη υπογραφή της σχετικής σύμβασης έτοιμα προς 

θέση στην κυκλοφορία με κρατικές πινακίδες κίτρινες και έγκριση τύπου στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το 

σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών (κόστος και ενέργειες όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη. Ο ανάδοχος 

θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση 

(περιμετρική κίτρινη λωρίδα, λογότυπο δήμου, βάρη κλπ). 

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. Το από 07-01-22 αίτημα από την ανάδοχο εταιρία με το οποίο επιθυμεί την χρονική παράταση στο οποίο 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με την παρούσα επικοινωνία θα θέλαμε να αιτηθούμε στην Υπηρεσία σας παράταση του χρόνου παράδοσης 

του οχήματος που περιγράφεται στη με ΑΔΑ 21SYMV009213540 2021-09-16 σύμβαση. 

Αφορά όχημα ένα ηλεκτροκίνητο όχημα μεταφοράς φορτίου. 

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, με ηλεκτρονική επικοινωνία στις 21/12/2021, το όχημα έχει αφιχθεί και 

παραληφθεί από την εταιρία μας και από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε σε παράδοση 

εντός του Συμβατικού χρόνου, ήτοι έως στις 15/01/2022. Όμως για την ταξινόμηση του απαιτείται η έγκριση 

θέσεως σε κυκλοφορία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης. Η αίτηση έχει γίνει από την 

Αναθέτουσα Αρχή στις 27/12/2021 με αριθμ.πρωτ.27415 και αναμένουμε το σχετικό έγγραφο από την αρμόδια 

Υπηρεσία. 

Επειδή η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από αυξημένα περιστατικά Covid-19 και επιπλέον μέτρα 

καταπολέμησης της πανδημίας, δεν γνωρίζουμε αν η υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα προσκομίσει 

την σχετική απόφαση έγκαιρα, ώστε και εμείς από την πλευρά μας να είμαστε εμπρόθεσμοι στον συμβατικό 

χρόνο παράδοσης. 

Για τους ανωτέρω λόγους αιτούμαστε την χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης κατά 60 ημέρες, ήτοι έως 

15/03/2022 και ευελπιστούμε να έχουμε την απόφαση νωρίτερα, ώστε να σας παραδώσουμε το συντομότερο 

δυνατό. 

Το όχημα για λόγους φύλαξης, ήδη βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου του Δήμου Αμπελοκήπων-

Μενεμένης από τις 06-01-2022». 

5. Το από 06-01-22 πρακτικό της επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του οχήματος, σύμφωνα με το οποίο η 

εταιρία με επωνυμία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέδωσε το όχημα 

εμπρόθεσμα στις 06 Ιανουαρίου 2022 (Συνημμένο 1-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) εντός του απαιτούμενου χρόνου 

παράδοσης στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με πλήρη εξοπλισμό, με την προβλεπόμενη 

από το νόμο σήμανση (περιμετρική κίτρινη λωρίδα, λογότυπο δήμου, βάρη κλπ) σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές που όριζε η Υπ’ Αριθμό 690/21 Διακήρυξη του Δήμου. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το πρακτικό: 

«Ο χρόνος Παράδοσης ανήρθε σε τέσσερις (4) μήνες (δηλ. έως 15.01.2022) από την επομένη υπογραφή της 

σύμβασης στον χώρο του ΦΟΡΕΑ έτοιμο προς θέση στην κυκλοφορία με κρατικές πινακίδες πορτοκαλί «ΚΗΗ» και 

έγκριση τύπου στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών (κόστος και ενέργειες 

όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη). Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει για τον εξοπλισμό του οχήματος 

με την προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση (περιμετρική κίτρινη λωρίδα, λογότυπο δήμου, βάρη κ.λ.π.. 

Το ανωτέρω ηλεκτροκίνητο όχημα μεταφοράς φορτίου δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας σήμερα 06.01.2022 

παρότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες: 

1. 21.12.2021 αίτημα της εταιρείας προς τον δήμο για αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Μακεδονίας – Θράκης για 

έγκριση προς κυκλοφορία  οικ 372/1709/26.01.1999 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 

2.   το υπ’ αρ. 27.415/27.12.2021 έγγραφο του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκη 

για θέση σε κυκλοφορία του ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου». 
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6. Το από 17-01-22 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής όπου αναγράφονται τα ακόλουθα: 

 «Δεδομένου ότι το όχημα βάση της σχετικής Σύμβασης θα πρέπει να παραδοθεί με πινακίδες και άδεια 

κυκλοφορίας η εταιρεία μας υπέβαλλε στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης εγκαίρως και εμπρόθεσμα στις 

21.12.2021 αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Συνημμένο 2- ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) 

με όλες τις τεχνικές πληροφορίες του οχήματος που απαιτούνται για την έκδοση της Έγκρισης Θέσης σε 

Κυκλοφορία, έγγραφο απαραίτητο για την τελική ταξινόμηση του οχήματος. Το σχετικό έγγραφο της Έγκρισης 

Θέσης σε Κυκλοφορία δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα από την αρμόδια Περιφέρεια με αποτέλεσμα η τελική 

ταξινόμηση του οχήματος (έκδοση άδειας κυκλοφορίας και έκδοση πινακίδων) να μην μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, χωρίς υπαιτιότητα της εταιρείας Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αφού δεν μπορεί να παρέμβει στις συγκεκριμένες διαδικασίες και κατ’ επέκταση να επισπεύσει την 

διεκπεραίωση τους. 

Σε συνέχεια των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν ότι: 

 το όχημα δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθεί έως σήμερα όπως ορίζει η σχετική Σύμβαση χωρίς υπαιτιότητα της 

εταιρείας, αφού εκκρεμεί η έκδοση Έγκρισης Θέσης σε Κυκλοφορία από την αρμόδια Περιφέρεια, 

 τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η πρωτοφανής πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τα έκτακτα μέτρα 

προστασίας που λαμβάνονται ανά τον κόσμο και στην χώρα μας τόσο στους ιδιωτικού όσο και στους δημόσιους 

φορείς όπως ο περιορισμός της κυκλοφορίας, η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων/σχολείων/εταιριών, η 

υπολειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών με προσωπικό ασφαλείας, η εκ περιτροπής εργασία, η εξ΄ αποστάσεως 

εργασία και λοιπά, επιφέρουν απρόσμενες καθυστερήσεις σε όλο το φάσμα της εκπόνησης και υλοποίησης των 

τρεχόντων προμηθειών, με αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε θα καταστεί εφικτή η 

ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν την αρμόδια Περιφέρεια για την έκδοση Έγκρισης σε 

Θέση Κυκλοφορίας. 

 Η έγκριση σε θέση σε κυκλοφορία συντάχθηκε στις 11-01-2022 (ΑΔΑ: 999ΛΟΡ1Υ -7Ρ4) από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και αποστάλθηκε στην εταιρεία με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 12.1.2022. 

 Τα συμπληρωματικά στοιχεία από την εταιρεία στις 13.01.2022 όπου ενημερώνονται για Διακοπή έκδοσης 

Αδειών Κυκλοφορίας την εβδομάδα από Δευτέρα 17.1.2022 ως και Παρασκευή 21.1.2022. 

7. Το με αριθμ.πρωτ.676/11-02-22 έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π αναφορικά με την διατύπωση 

θετικής γνώμης της μετάθεσης προθεσμίας της ανάθεσης. 

 

Γ) Το γεγονός ότι η ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, λόγοι για τους οποίους δεν ευθύνεται ούτε η Αναθέτουσα αρχή 

ούτε ο ανάδοχος δεδομένου ότι η ανάδοχος εταιρία έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στις 21.12.2021 στην ΑΑ ζητώντας 

το σχετικό  έγγραφο ενώ η Α.Α έστειλε αίτημα έγκρισης στην παραπάνω υπηρεσία, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. : 

27415 /27-12-21 έγγραφο της. Η τροποποίηση, αίτημα παράτασης του χρονικού διαστήματος για περαιτέρω 60 

ημέρες απαιτούνται μέχρι την έκδοση της Έγκρισης σε Θέση σε Κυκλοφορία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας Θράκης και την ταξινόμηση του οχήματος ενώ η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης. Επιπλέον το όχημα έχει παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Α.Α σύμφωνα με το 06.01.2022 πρακτικό 

προσωρινής παραλαβής. 

 

 

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  

Α)  Να εγκρίνει το από 17-01-22 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

Β)  Να εγκρίνει την μετάθεση για δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου της με αριθμ.πρωτ 19952/16.09.2021 

σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΑΦΜ 

094268250, για το τμήμα 1: «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου ( ωφ. Φορτίου 

καρότσας τουλάχιστον 210 Κγρ)» στα πλαίσια της ανάθεσης της υπ’ αριθμό 690/21 διακήρυξης με τίτλο 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ» 

Γ) Να συμφωνήσει με την μη επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16 στην ανάδοχο εταιρία 

δεδομένου ότι δεν κρίνεται από την επιτροπή ότι η εταιρία ευθύνεται για τους λόγους καθυστέρησης στην 

ταξινόμηση του οχήματος. 

 

 

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

προέδρου 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 

        Με ψήφους 7 Υπέρ – 1 Κατά  

 

         

Α) Εγκρίνει το από 17-01-22 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

Β)  Εγκρίνει την μετάθεση για δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου της με αριθμ.πρωτ 19952/16.09.2021 σύμβασης 

με την εταιρία με επωνυμία Κ. ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΑΦΜ 094268250, για 

το τμήμα 1: «Προμήθεια ενός  ηλεκτροκίνητου  οχήματος  μεταφοράς φορτίου ( ωφ. Φορτίου καρότσας τουλάχιστον 

210 Κγρ)» στα πλαίσια της ανάθεσης της υπ’ αριθμό 690/21 διακήρυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ» 

Γ) Συμφωνεί με την μη επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16 στην ανάδοχο εταιρία δεδομένου 

ότι δεν κρίνεται από την επιτροπή ότι η εταιρία ευθύνεται για τους λόγους καθυστέρησης στην ταξινόμηση του 

οχήματος. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα μειοψήφησε. 

 

   Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2022. 

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

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  22.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


