
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   331/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την χορήγηση παράτασης της 
προθεσμίας παράδοσης του 1ου Παραδοτέου της Δημόσιας Σύμβασης 
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού 
Συμβούλου για τον έλεγχο των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων», 
συμβατικού προϋπολογισμού 24.800,00€. 

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ 
αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 80588/15-12-2020, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
19040/23-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα 
μέλη της 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Νάτσης Ιωάννης 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. 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. 18723/15–12–2020 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 «Παροχή Υπηρεσίας 
Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων». 

Με την παραπάνω Γνωμοδότησή της η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της 
χορήγησης Παράτασης της διάρκειας υλοποίησης του 1ου Παραδοτέου της 
Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή 
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Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο των Συγχρηματοδοτούμενων 
Έργων», συμβατικού προϋπολογισμού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από τη συμβατική προθεσμία 
παράδοσής του (η οποία εκπνέει την 31/1/2021) ήτοι έως την 31/3/2021, 
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. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της παραπάνω Γνωμοδότησης και τη 
χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του 1ου Παραδοτέου της 
Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή 
Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου  για τον έλεγχο των Συγχρηματοδοτούμενων 
Έργων», συμβατικού προϋπολογισμού 24.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από τη συμβατική 
προθεσμία παράδοσής του (η οποία εκπνέει την 31/1/2021) ήτοι έως την 
31/3/2021, 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: 

1. Τις διατάξεις του αρθ. 29 του ν.4753/2020 (ΦΕΚ Α’227) 
2. Την από 20/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α’) 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147)  
4. Την περ. ii του εδ. στ  της παρ. 1 του αρθ. 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
5. Την αριθ. 8/2020 απόφαση Δ.Σ. 
6. Την αριθ. πρωτ. 14835/30-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007398653) 

Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Οικονομικού Φορέα με 
την επωνυμία “ΕΥΠΟΛΙΣ Συμβουλευτική”, Ι. Ακριβοπούλου & Σία Ο.Ε., 
Υπηρεσίες Οικονομοτεχνικών Μελετών & Παροχής Επιστημονικών 
Τεχνικών Συμβουλών 

7. Την αριθ. πρωτ. 18465/10-12-2020 αίτηση του Ο/Φ. 
8. Την από 18723/15-12-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Γενικών 
Υπηρεσιών. 

9. Τη φύση της εν’ λόγω εργασίας η οποία απαιτεί, εκτός των άλλων, 
συναντήσεις, συσκέψεις και διαβουλεύσεις μεταξύ στελεχών του 
Αναδόχου και εκπροσώπων του Δήμου Αμυνταίου κάτι το οποίο ήταν 
και εξακολουθεί να είναι δυσχερές έως απαγορευτικό για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

10. 8. 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. 

11. Την εισήγηση του Προέδρου  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης του 1ου 
Παραδοτέου της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο 
«Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου  για τον έλεγχο των 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων», συμβατικού προϋπολογισμού 
24.800,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, κατά δύο (2) 
ημερολογιακούς μήνες από τη συμβατική προθεσμία παράδοσής του (η 
οποία εκπνέει την 31/1/2021) ήτοι έως την 31/3/2021, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 132 και 217, παρ. 2, του Ν. 4412/2016. Οι υπόλοιποι 
όροι της Σύμβασης παραμένουν αμετάβλητοι. 

Β. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γρομπανόπουλος Τρύφων ψήφισε λευκό 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 331/2020 
     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. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                            
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