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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 37ης/8-11-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 154/2021 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης χρόνου παράδοσης για την προμήθεια: Προμήθεια 

εξαρτημάτων και εργαλείων Δήμου Βελβεντού. 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3493/4-

11-2021 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                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος   

3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος    

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος για το τέταρτο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα 

μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής: 

Την 30η Ιουλίου 2021 υπεγράφη η υπ. αριθ. 2407/30-07-2021 σύμβαση μεταξύ του 

Δήμου και της εταιρείας «Ζ. ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.», για την προμήθεια 

εξαρτημάτων και εργαλείων , για το οποίο ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι τρεις 

(3) μήνες. Στις 19-10-2021 και πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η 

εταιρεία «Ζ.ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.», αιτήθηκε παράταση του χρόνου παράδοσης, 

κατά τέσσερις (4) μήνες. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση δεν είναι δυνατή η παράδοση των 

εξαρτημάτων της Ομάδας Β δηλαδή της λεπίδας  αποχιονισμού εντός του συμβατικού 

χρόνου διότι:  

Λόγω της πανδημίας Covid-19 υπάρχει καθυστέρηση παράδοσης των εξαρτημάτων της 

Ομάδας Β δηλαδή της λεπίδας  αποχιονισμού. Η συνέπεια αυτή αφορά όλους τους 

κατασκευαστές μηχανημάτων και οχημάτων παγκοσμίως. 

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 
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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. 120/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελούμενη από τους:  1. 

Γάγα Χαρίλαο, 2. Μαργιούλα Ευαγγελία και 3. Αγγέλη Ειρήνη γνωμοδοτεί θετικά προς 

την Οικονομική Επιτροπή, για την παράταση του χρόνου παράδοσης της λεπίδας  

αποχιονισμού κατά τέσσερις (4) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται 

στο από 19-10- 2021 αίτημα παράτασης παράδοσης της λεπίδας  αποχιονισμού, της 

εταιρείας «Ζ.ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.». 
       Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και μετά 

από διαλογική συζήτηση των μελών της 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας 

εξαρτημάτων και εργαλείων Δήμου Βελβεντού από την εταιρεία «Ζ.ΚΑΡΑΛΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.»  κατά τέσσερις (4) μήνες.  

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 8 Νοεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 

 

 

 


