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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 28 / 22-12-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 123 / 2020
ΘΕΜΑ:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε
σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του
Κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3977/18-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου
που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Καμκούτης Θωμάς
7 Τέτος Νικόλαος

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ του Ν.3852/2010 όπως ισχύει βάσει του
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α΄/12.10.2020) η Οικονομική Επιτροπή: «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». Βάσει του ανωτέρω, η
Οικονομική Επιτροπή είναι πλέον το αρμόδιο όργανο για έγκριση παράτασης προθεσμίας
παράδοσης οχήματος.
Την 7η Αυγούστου 2020 υπεγράφη η υπ. αριθ. 2106/7-08-2020 σύμβαση μεταξύ
του Δήμου και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», για την προμήθεια ενός
(1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 12 μ3, για το οποίο ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης είναι πέντε (5) μήνες.
Στις 30-11-2020 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η εταιρεία
«ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» αιτήθηκε παράταση του χρόνου παράδοσης, κατά
τρεις (3) μήνες.
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Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση δεν είναι δυνατή η παράδοση του
απορριμματοφόρου οχήματος εντός του συμβατικού χρόνου διότι:
- Λόγω της πανδημίας Covid-19 έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο
παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς για μεγάλο χρονικό
διάστημα, τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας, είτε υπολειτουργούσαν,
είτε είχαν προχωρήσει σε αναστολή εργασιών. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν
καθυστερήσεις στην κατασκευή τόσο του πλαισίου όσο και της
υπερκατασκευής, λόγω των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί σε
διάφορες χώρες. Παρά τις προσπάθειες και την προετοιμασία που είχε κάνει ήδη
η εταιρεία εκκρεμούν ακόμα παραλαβές ορισμένων κρίσιμων εξαρτημάτων τα
οποία
είναι
αναγκαία
για
την
ολοκλήρωση
της
διασκευής
του
απορριμματοφόρου οχήματος.
- Οι παραπάνω λόγοι καθυστέρησης συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, μη
δυνάμενους να προβλεφθούν εκ των προτέρων και οι οποίοι εκφεύγουν της
σφαίρας επιρροής της εταιρείας.
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 της Διακήρυξης, «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».
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016:
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 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,
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την
υποβολή του αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207
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.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που ορίστηκε με την από
την υπ. αριθ. 90/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελούμενη από τους:
1. Γάγα Χαρίλαο, 2. Μαργιούλα Ευαγγελία και 3. Ζανδέ Λάζαρο.
γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την παράταση του χρόνου
παράδοσης του απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας κατά τρεις (3) μήνες, για τους
λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 30-11- 2020 αίτημα παράτασης
παράδοσης, της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του (Ν.3852/10 άρθρο 72, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.4623/19).
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
Την εισήγηση του προέδρου.
Τα προσκομισθέντα από την αρμόδια υπηρεσία στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας παράδοσης ενός απορριμματοφόρου οχήματος,
τύπου πρέσας 12 μ3, από την εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατόπιν του
υπ΄ αριθ. 3703/30-11-2020 σχετικού αιτήματός της, κατά τρεις (3) μήνες, έχοντας υπόψη
το άρθρο 206 του Ν. 4412/16 γιατί ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132
2. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο παράδοσης
3. Κατατέθηκε το σχετικό αίτημα πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκτέλεσης της
προμήθειας δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος αλλά λόγοι ανωτέρας βίας καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και επομένως
δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 123/ 2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 22 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

