
 

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ   103/2020 
  

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

 Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την χορήγηση παράτασης της 
προθεσμίας παράδοσης της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της 
Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”». 

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαΐου 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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 
υπ’ όψη του Σώματος την με αρ. πρωτ. 6632/18–5–2020 Γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500,00 €, του 
άρθρου 221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση της Δημόσιας 
Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για 
την υλοποίηση της Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”». 

Η παραπάνω Γνωμοδότηση παρατίθεται αυτούσια και έχει ως εξής: 

«Στο Αμύνταιο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 18 του μήνα Μαΐου του 
έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των 2.500,00 €, του άρθρου 
221, παρ. 11δ, του Ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 8/2020 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη 
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γνωμοδότησης προς την Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου σχετικά με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. εισερχομένου 6040/12-5-2020 αίτημα του Οικονομικού Φορέα με την 
επωνυμία NEXT COM Α.Ε. Υψηλής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Συμμετοχών Α.Ε., που εδρεύει επί της οδού 
Χαντέλη & Μπάρκα, περιοχή Κιάφα, στα Ιωάννινα, Α.Φ.Μ. 099532830, Δ.Ο.Υ 
Ιωαννίνων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κιτσαρά Αναστάσιο, Πρόεδρο, για 
τη χορήγηση παράτασης έως 28/10/2020 της διάρκειας της Δημόσιας Σύμβασης 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την 
υλοποίηση της Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”», συνολικού συμβατικού 
προϋπολογισμού 67.728,80 €, καθώς και τη χορήγηση παράτασης των Παραδοτέων 
1.2.3, 1.2.4, 2.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.1, 4.2.2, 5.2.2, 5.2.3 & 5.2.4, τα οποία έληγαν σε 
διάφορα χρονικά σημεία εντός της Σύμβασης, έως την παραπάνω ημερομηνία. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος 
2. Μπούτσης Παναγιώτης, Μέλος  
3. Φιλίππου Αγάπη, Μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1. Την αριθμ. 8/20–1–2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί 
Ορισμού και Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 
ανώτερης του ποσού των 2.500,00 €,  Δήμου Αμυνταίου. 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4019/12–3–2020 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου 
και του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία NEXT COM Α.Ε. Υψηλής 
Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & 
Συμμετοχών Α.Ε., για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της 
Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”» συνολικού συμβατικού 
προϋπολογισμού 67.728,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία 
Σύμβαση προέβλεπε ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου μέχρι την 28/5/2020, 
(λήξη της Πράξης WINCOME), με τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες 
παράδοσης των επιμέρους σταδίων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Αναλυτικής 
Διακήρυξης. 

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 6040/12-5-2020 αίτημα του παραπάνω 
Οικονομικού Φορέα για τη χορήγηση παράτασης α) της διάρκειας υλοποίησης 
της παραπάνω Σύμβασης έως την 28/10/2020, λόγω της παράτασης της Πράξης 
WINCOME έως την παραπάνω ημερομηνία και β) της προθεσμίας παράδοσης 
των Παραδοτέων 1.2.3, 1.2.4, 2.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.1, 4.2.2, 5.2.2, 5.2.3 & 5.2.4 
της παραπάνω Σύμβασης, επίσης έως την 28/10/2020, λόγω των έκτακτων 
προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορονοϊού Covid-19. 

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 216, 217 και 218. 

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 
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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 
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 τα προβλεπόμενα στην εν’ λόγω Σύμβαση Παραδοτέα 3.2.1 και 
3.2.2 έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τεχνική 
Περιγραφή και στη σχετική Σύμβαση. 

7. Τη παράταση του συνολικού έργου WINCOME έως την 28/10/2020, σύμφωνα με 
το από 30/4/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Διαχειριστικής 
Αρχής του Προγράμματος (Managing Authority of ETCP). 

8. Τη φύση της εν’ λόγω Σύμβασης η οποία προβλέπει, εκτός των άλλων, τη 
συμμετοχή σε συναντήσεις έργου, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, 
ημερίδων, εκθέσεων και σεμιναρίων, τα οποία ήταν και εξακολουθούν να είναι 
απαγορευτικά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

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 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  

Υπέρ της χορήγησης παράτασης α) της διάρκειας υλοποίησης της Δημόσιας 
Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για την 
υλοποίηση της Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”», συνολικού συμβατικού 
προϋπολογισμού 67.728,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% έως την 
28/10/2020, λόγω της παράτασης της Πράξης WINCOME έως την παραπάνω 
ημερομηνία και β) της προθεσμίας παράδοσης των Παραδοτέων 1.2.3, 1.2.4, 2.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 4.2.1, 4.2.2, 5.2.2, 5.2.3 & 5.2.4 της παραπάνω Σύμβασης, επίσης έως 
την 28/10/2020, λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016. 

Η παρούσα Γνωμοδότηση, καθώς και όλα τα στοιχεία του φακέλου της εργασίας – 
υπηρεσίας, 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: α) της διάρκειας υλοποίησης της Δημόσιας Σύμβασης 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για την 
υλοποίηση της Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”», συνολικού 
συμβατικού προϋπολογισμού 67.728,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24% έως την 28/10/2020, λόγω της παράτασης της Πράξης WINCOME έως 
την παραπάνω ημερομηνία και β) της προθεσμίας παράδοσης των 
Παραδοτέων 1.2.3, 1.2.4, 2.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.1, 4.2.2, 5.2.2, 5.2.3 & 5.2.4 
της παραπάνω Σύμβασης, επίσης έως την 28/10/2020, λόγω των έκτακτων 
προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διασποράς 
του κορονοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, 
παρ. 2, του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 217, 
παρ. 2, του Ν. 4412/2016. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

ΑΔΑ: ΩΡΒ4ΩΨΛ-ΟΩ8



 

 

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. 8/2020 απόφαση Δ.Σ. 
4. Την αριθ. 33/2020 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την αριθ. πρωτ. 4019/12-03-2020 σύμβαση της προμήθειας 
6. Την αριθ. πρωτ. 6040/12-05-2020 αίτηση του Οικονομικού Φορέα 
7. Την αριθ. πρωτ. 6632/18-05-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών 
8. 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 εκτέλεσης αυτών και δ) η 
χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για 
χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση» 

9. Το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα στην εν’ λόγω Σύμβαση Παραδοτέα 
3.2.1 και 3.2.2 έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στη σχετική Σύμβαση. 

10. Τη παράταση του συνολικού έργου WINCOME έως την 28/10/2020, 
σύμφωνα με το από 30/4/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος (Managing Authority 
of ETCP) 

11. Τη φύση της εν’ λόγω Σύμβασης η οποία προβλέπει, εκτός των άλλων, 
τη συμμετοχή σε συναντήσεις έργου, διοργάνωση συναντήσεων 
εργασίας, ημερίδων, εκθέσεων και σεμιναρίων, τα οποία ήταν και 
εξακολουθούν να είναι απαγορευτικά για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. 

12. 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. 

13. Την εισήγηση του Προέδρου 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης α) της διάρκειας υλοποίησης της Δημόσιας 
Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης 
για την υλοποίηση της Πράξης με το ακρωνύμιο “WINCOME”», 
συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού 67.728,80€, συμπεριλαμβανομένου 
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Φ.Π.Α. 24% έως την 28/10/2020, λόγω της παράτασης της Πράξης 
WINCOME έως την παραπάνω ημερομηνία και β) της προθεσμίας 
παράδοσης των Παραδοτέων 1.2.3, 1.2.4, 2.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 4.2.1, 4.2.2, 
5.2.2, 5.2.3 & 5.2.4 της παραπάνω Σύμβασης, επίσης έως την 28/10/2020, 
λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 103/2020 
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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