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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το Πρακτικό της 5

/ 19-2-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 25 / 2021

ΘΕΜΑ:

Έγκριση
1ης
απορριμμάτων

Παράτασης

χρόνου

παράδοσης

προμήθειας

κάδων

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο
Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 484/15-2-2021 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 και τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
Στεργίου
1
Μανώλης, Δήμαρχος
Ζορζοβίλης
2
Ζήνων, Αντιδήμαρχος
Τσέγκος
3
Νικόλαος, Αντιδήμαρχος
Αγγέλης
4
Δημήτριος
Εμμανουήλ
5
Δημήτριος
Καμκούτης
6
Θωμάς
Τέτος
7 Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Την 23η Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη η υπ. αριθ. 4060/23-12-2020 σύμβαση
μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «GEKAS METAL», για την προμήθεια τροχήλατων
πλαστικών κάδων 240 LT και 360 LT χρώματος πράσινου και τροχήλατων μεταλλικών
κάδων απορριμμάτων 1100 LT για τα σύμμεικτα αστικά απορρίμματα καθώς και
μεταλλικών επίστυλων απορριμματοδεκτών 35 LT, για τα οποία ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης είναι δύο (2) μήνες. Στις 11-02-2021 και πριν την λήξη του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, η εταιρεία «GEKAS METAL» αιτήθηκε παράταση του χρόνου
παράδοσης, κατά δύο (2) μήνες.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτηση δεν είναι δυνατή η παράδοση των
κάδων 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 υπολειτουργούν,
είτε έχουν προχωρήσει σε αναστολή εργασιών. Το γεγονός αυτό αναγκάζει και την
ανάδοχο εταιρεία λόγω των περιοριστικών μέτρων να λειτουργεί με λιγότερο
προσωπικό στις εγκαταστάσεις της με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών σύμφωνα με τη σύμβαση.
- Οι παραπάνω λόγοι καθυστέρησης συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, μη
δυνάμενους να προβλεφθούν εκ των προτέρων και οι οποίοι εκ φεύγουν της σφαίρας
επιρροής της εταιρείας.
Η τεχνική υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά προς την Οικονομική Επιτροπή, για την
παράταση του χρόνου της υπ. αριθ. 4060/23-12-2020 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες,
για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο από 11 -2- 2021 αίτημα παράτασης
παράδοσης, της εταιρείας «GEKAS METAL».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση και αφού έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την 1η παράταση χρόνου παράδοσης της υπ. αριθ. 4060/23-12-2020
σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «GEKAS METAL» για την προμήθεια
κάδων απορριμμάτων, κατά δύο (2) μήνες και έως την 23/04/2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25 / 2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 19 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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