
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   146/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 14/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη χορήγηση τρίτη (3ης) 
παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 4460/22-3-2018 Σύμβασης 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ελέγχου – 
Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου 
“Amybear” του Προγράμματος Life», συμβατικού ποσού 31.000,00 €. 

Στο Αμύνταιο, στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη 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. 8821/17-06-2020 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 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθ. 4460/22–3–2018 
Σύμβαση Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ελέγχου – 
Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου 
“Amybear” του Προγράμματος Life», λήξης 31/12/2018, η οποία έχει 
ενταχθεί στο Έργο Amybear του Προγράμματος Life και χρηματοδοτείται από 
το Ε.Α.Π. Δ΄ ως ίδια συμμετοχή του Δήμου Αμυνταίου. 

Με την υπ’ αριθ. 162/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου (ΑΔΑ: 
6Υ6ΤΩΨΛ-ΗΡΘ, ΑΔΑΜ: 18SYMV003947773) εγκρίθηκε η τροποποίηση – 
παράταση της εν’ λόγω Σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, 
του Ν. 4412/2016, έως την 31/12/2019. 

Με την υπ’ αριθ. 276/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου 
(ΑΔΑ: ΨΛΦΛΩΨΛ-37Π, ΑΔΑΜ: 19SYMV006066330) εγκρίθηκε η δεύτερη 
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(2η) τροποποίηση – παράταση της εν’ λόγω Σύμβασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016, έως την 30/6/2020. 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 8849/18-6-2020 αίτημα του παραπάνω 
Οικονομικού Φορέα ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης της διάρκειας 
υλοποίησης της παραπάνω Σύμβασης έως την 30/11/2020, λόγω της 
αναστολής της λειτουργίας των εργαστηρίων ανάλυσης εξαιτίας του COVID-
19, ακολούθως του μειωμένου δυναμικού του εργαστηρίου λόγω περιορισμού 
του αριθμού ταυτόχρονα εργαζόμενων ερευνητών στον δεδομένο χώρο του 
εργαστηρίου και τέλος λόγω δυσκολιών που προκύπτουν λόγω COVID-19 
στην προμήθεια των απαραίτητων αντιδραστηρίων από το εξωτερικό. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση ισχύος της 
παραπάνω Σύμβασης. 

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
2. Το εδ. η  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
3. Την αριθ. 162/2018 απόφαση Δ.Σ. 
4. Την αριθ. 276/2019 απόφαση Ο.Ε. 
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4460/22–3–2018 Σύμβαση Παροχής Γενικών 

Υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ., συμβατικού ποσού 
31.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την εκτέλεση  της 
εργασίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις 
DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος 
Life», λήξης 31/12/2018 

6. Τη παράταση του συνολικού έργου “Amybear” έως την 30/11/2021. 
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 8849/18-6-2020 αίτημα του 

παραπάνω Οικονομικού Φορέα για τη χορήγηση παράτασης της 
διάρκειας υλοποίησης της παραπάνω Σύμβασης έως την 30/11/2020 
για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8853/18-6-2020 Γνωμοδότηση της Επιτροπής 
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, περί θετικής 
γνωμοδότησης για τη χορήγηση παράτασης της εν’ λόγω Σύμβασης 
έως την 30/11/2020. 

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. 

10. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τρίτη (3η) παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 4460/22–3–2018 
Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ελέγχου – 
Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου 
“Amybear” του Προγράμματος Life» συμβατικού ποσού 31.000,00 €, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, του Ν. 4412/2016, έως την 
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30/11/2020, λόγω της αναστολής της λειτουργίας των εργαστηρίων ανάλυσης 
εξαιτίας του COVID-19, ακολούθως του μειωμένου δυναμικού του 
εργαστηρίου λόγω περιορισμού του αριθμού ταυτόχρονα εργαζόμενων 
ερευνητών στον δεδομένο χώρο του εργαστηρίου και τέλος λόγω δυσκολιών 
που προκύπτουν λόγω COVID-19 στην προμήθεια των απαραίτητων 
αντιδραστηρίων από το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει 
υπέρβαση των παρεχόμενων εργασιών – υπηρεσιών ή των χρηματικών 
ποσών που προβλέπονται στη παραπάνω Σύμβαση. Τα υπόλοιπα άρθρα της 
παραπάνω Σύμβασης παραμένουν ως έχουν. 
 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 146/2020 
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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