
 

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ   101/2020 
  

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 12/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

 Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροφόρων 
περιφράξεων στα πλαίσια του έργου “Amybear” του Life», συνολικού 
συμβατικού προϋπολογισμού 84.056,05€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%. 

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαϊου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από 
την με αριθμό πρωτ. 7479/27-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ 
όψη του Σώματος την με αρ. πρωτ. 6440/14–5–2020 Γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500,00 €, του 
άρθρου 221, παρ. 11β, του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση της Δημόσιας 
Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων 
στα πλαίσια του έργου “Amybear” του Life». 

Η παραπάνω Γνωμοδότηση παρατίθεται αυτούσια και έχει ως εξής: 

«Στο Αμύνταιο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 14 του μήνα Μαΐου του 
έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, εκτιμώμενης 
αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500,00 €, του άρθρου 221, παρ. 11β, του Ν. 
4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 7/2020 Απόφαση Δημοτικού 
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Συμβουλίου Αμυνταίου, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη γνωμοδότησης προς 
την Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 
6418/14-5-2020 αίτημα του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία Γούναρη Χρ. 
Μαρία, Γεωργικά Μηχανήματα, Εργαλεία – Αντιπροσωπείες, που εδρεύει επί της 
οδού Μ. Αλεξάνδρου 20, στη Φλώρινα, Α.Φ.Μ. 108200900, Δ.Ο.Υ. Φλώρινας, για την 
παράταση του χρόνου ισχύος της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου “Amybear” 
του Life», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 84.056,05 €, κατά τρείς (3) μήνες 
από τη συμβατική προθεσμία παράδοσης (η οποία εκπνέει την 10/6/2020) ήτοι έως 
την 10/9/2020, λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19 και τις συνέπειες αυτών στις 
μεταφορές, τις εισαγωγές και τον εκτελωνισμό αγαθών από το εξωτερικό. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Αδαμίδου Αθηνά, Πρόεδρος 
2. Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα, Μέλος  
3. Παπαναστασίου Αναστάσιος, Μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1. Την αριθμ. 7/20–1–2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί 
Ορισμού και Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού 
των 2.500,00 €,  Δήμου Αμυνταίου. 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3975/12–3–2020 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου 
και του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία Γούναρη Χρ. Μαρία, Γεωργικά 
Μηχανήματα, Εργαλεία – Αντιπροσωπείες, για την εκτέλεση της Δημόσιας 
Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων 
στα πλαίσια του έργου “Amybear” του Life» συνολικού προϋπολογισμού 
84.056,05 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία Σύμβαση προέβλεπε 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 10/6/2020. 

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 6418/14-5-2020 αίτημα του παραπάνω 
Οικονομικού Φορέα για την παράταση του χρόνου ισχύος της Σύμβασης κατά 
τρεις (3) μήνες από τη συμβατική προθεσμία παράδοσης, λόγω των έκτακτων 
προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορονοϊού Covid-19 και τις συνέπειες αυτών στις μεταφορές, τις εισαγωγές και 
τον εκτελωνισμό αγαθών από το εξωτερικό. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τ. Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 206, 207, 208 και 209. 

5. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” 
(Φ.Ε.Κ. 68/20.3.2020, τ. Α΄) και ιδιαιτέρως του άρθρου 60ου, παρ. 1, σύμφωνα 
με τις οποίες: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με 
απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, 
είναι δυνατή: α) …………….., β) ………………., γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας 
που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή 
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εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών 
προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση». 

6. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπό προμήθεια υλικών κατασκευάζεται 
στη Νότιο Αφρικής, σύμφωνα με την προσφορά που υπέβαλε ο Ανάδοχος κατά 
τη διαγωνιστική διαδικασία, σε συνδυασμό με τη λήψη έκτακτων περιοριστικών 
μέτρων και στη συγκεκριμένη χώρα όπως δηλώνεται σε σχετικό έγγραφο του 
κατασκευαστικού οίκου. 

7. Το γεγονός ότι  η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού και οι 
ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης κρουσμάτων του εν 
λόγω ιού στην Ελλάδα, συνιστούν γεγονότα εντασσόμενα στην έννοια της 
ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 
4013/2011, σύμφωνα με διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί από την 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι  

Α. Υπέρ της χορήγησης παράτασης της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου “Amybear” 
του Life», συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 84.056,05 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες από τη 
συμβατική προθεσμία παράδοσης (η οποία εκπνέει την 10/6/2020) ήτοι έως την 
10/9/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, του Ν. 4412/2016. 

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας, 
θα διαβιβαστούν στην Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου, προκειμένου να αποφασίσει 
σχετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία». 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της παραπάνω Γνωμοδότησης και τη 
χορήγηση παράτασης της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου 
“Amybear” του Life», συνολικού προϋπολογισμού 84.056,05€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες 
από τη συμβατική προθεσμία παράδοσης (η οποία εκπνέει την 10/6/2020) 
ήτοι έως την 10/9/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, του Ν. 
4412/2016. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147) ως ισχύει 
2. Το εδ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 
3. Την αριθ. 7/2020 απόφαση ΔΣ 
4. Την αριθ. 40/2020 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την αριθ. πρωτ. 3975/12-03-2020 σύμβαση της προμήθειας 
6. Την αριθ. πρωτ. 6418/14-05-2020 αίτηση του Οικονομικού Φορέα 
7. Την αριθ. πρωτ. 6440/14-05-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών 
8. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπό προμήθεια υλικών 

κατασκευάζεται στη Νότιο Αφρικής, σύμφωνα με την προσφορά που 
υπέβαλε ο Ανάδοχος κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, σε συνδυασμό 
με τη λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων και στη συγκεκριμένη 
χώρα όπως δηλώνεται σε σχετικό έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου. 

9. Το γεγονός ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού 
και οι ειδικές ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εμφάνισης 
κρουσμάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα, συνιστούν γεγονότα 
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εντασσόμενα στην έννοια της ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. δδ' του ν. 4013/2011, σύμφωνα με 
διευκρινίσεις που έχουν παρασχεθεί από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

10. Την εισήγηση του Προέδρου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου 
“Amybear” του Life», συνολικού προϋπολογισμού 84.056,05€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά τρείς (3) ημερολογιακούς μήνες 
από τη συμβατική προθεσμία παράδοσης (η οποία εκπνέει την 10/6/2020), 
ήτοι έως την 10/9/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, του Ν. 
4412/2016. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 101/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 
 

      Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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