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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 27/2020 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  14 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11067/08-12-20 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του 
Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΠΤΑ ( 7 ): 

 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Μητσογιάννης Νικ.               κανείς 

2. Κυρίτσης Γεώργιος   

3. Κρικώνης Χρ.   

4. Ζαρδούκας κων.   
5. Τσεργάς Κων.   

6. Κολλάτος Κων.   

7. Γκατζόγιας Παν.               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 

ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέματος, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1ο) ««Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»  
Αριθμός Απόφασης ( 210)  
 
 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τ. Α’) 
«1. Το άρθρο 72 του  Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72. Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμων 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
αποφασιστικές ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: ….. ζζ))  ΑΑσσκκεείί  κκααθθήήκκοονντταα    ααννααθθέέττοουυσσααςς  

ααρρχχήήςς  γγιιαα  ττιιςς    σσυυμμββάάσσεειιςς  έέρργγοουυ,,  μμεελλεεττώώνν,,  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ππρροομμηηθθεειιώώνν,,  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  

ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ,,  ππλληηνν  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν  πποουυ  υυππάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ττωωνν  

ππεερριιππττώώσσεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4444  ττοουυ  ΝΝ..44441122//22001166  ((ΑΑ’’  114477))  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  κκααιι  

ππααρρααλλααββήή  ττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  μμεελλεεττώώνν  ττοουυ  δδήήμμοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  118899  ττοουυ  νν..44441122//22001166»

  
 Η Οικονομική υπηρεσία του δήμου μας έστειλε το παρακάτω πρακτικό: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μακρυχώρι  11/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                   
ΔΗΜΟΣ  ΤΕΜΠΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» 
 
Στο Μακρυχώρι  σήμερα την 11-12-2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι 
του Δήμου Τεμπών :  
 

1. ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΖΗΣΗ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
2. ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ , ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

 

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών του ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ  
όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 3/2020 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του Δ.ΤΕΜΠΩΝ  έχοντας 
υπόψη : 
1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών» 
2. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή 

τροποποιείται καθώς και τον Ν. 3852/10 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

3. Την υπ. Αριθ. 129/2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ της οριστική 
κατακύρωση του διαγωνισμού 

4. Την με αριθμ. Πρωτ. 145311/02-09-2020 (ΑΔΑ:ΨΖΚ0ΟΡ10-ΠΚ6) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 
129/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ . 

5. Την με αριθμ. πρωτ. 9184/13-10-2020 συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τεμπών  και της 
αναδόχου εταιρείας: «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ»  έναντι συνολικής δαπάνης # 232.574,40 ευρώ#  (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%). 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 11148/10-12-2020 έγγραφο αίτημα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ της 
αναδόχου εταιρείας «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΣ –ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ » σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης , κατά ενενήντα  (90) 
ημερολογιακές ημέρες. 
 

7. Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία επικαλείται στο ανωτέρω αίτημά της περί μετάθεσης του 
χρόνου παράδοσης,  είναι απαραίτητη,  καθώς υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης 
ολοκλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, για λόγους ανωτέρας βίας οφείλονται στα 
περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύ σε όλη την ελληνική επικράτεια για 
τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19, αλλά και σε ζητήματα υγειονομικής και πρακτικής 
φύσεως. 

 Η αδυναμία διεξαγωγής επιτόπιας αυτοψίας και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών 
προετοιμασίας των χώρων στους οποίους προορίζεται να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός με 
επακόλουθη αδυναμία παράδοσης και εγκατάστασης των υπό προμήθεια ειδών, λόγω των 
περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ και ισχύουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, 
ήτοι περιορισμός ή και απαγόρευση μετακινήσεων από νομό σε νομό και περιορισμός των 
επιβαινόντων ανά όχημα σε 2 άτομα κατά μέγιστο. 

 Η υποχρεωτική υιοθέτηση και εφαρμογή καθεστώτος τηλεργασίας για μεγάλο ποσοστό του 
προσωπικού της εταιρείας. 

 Το βεβαρημένο υγειονομικό φορτίο που παρατηρείται στο νομό Θεσσαλονίκης (τόπος 
κατοικίας του μεγαλύτερου ποσοστού του προσωπικού μας) και Κιλκίς (τόπος εγκατάστασης 
της εταιρείας), γεγονός που δυστυχώς δεν μας έχει αφήσει αλώβητους, καθώς έχουν 
εντοπισθεί κατά διαστήματα περιστατικά υγειονομικού χαρακτήρα στο προσωπικός που 
απασχολεί η εταιρεία και μας αναγκάζουν στη λήψη προληπτικών μέτρων για όλο το 
προσωπικό, διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων και εξετάσεων, προληπτική εφαρμογή 
καραντίνας, παύση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέχρι την ολοκλήρωση των 
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προληπτικών εξετάσεων και ελέγχων και επαναλειτουργία κατόπιν της λήψης αρνητικών 
αποτελεσμάτων. Όλα τα ανωτέρω είναι προφανές ότι δυσχεραίνουν την ομαλή και 
οργανωμένη λειτουργία όλων των τμημάτων και δομών της εταιρείας.   

8. Τηρούνται σωρευτικά οι όροι:  

 του άρθρου 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 ήτοι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε 
λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα 
αρχή  

 το σχετικό αίτημα του προμηθευτή για παράταση του χρόνου παράδοσης υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα προ της λήξης του συμβατικού χρόνου και 

 η ήδη συναφθείσα σύμβαση τροποποιείται μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και 
όχι ως προς την συνολική φύσης της ή του τιμήματος 

 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε 

(Α) υπέρ της χορήγησης της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των 
ενενήντα  (90) ημερολογιακών ημερών ήτοι παράδοση μέχρι την 12η/04ου/2021. 

 
Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η   Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η Σ  &  Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ 

ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ  του ΖΗΣΗ 
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της, την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 
72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, τις 
παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, τις διατάξεις του Ν.4336/15, την εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση. 
   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α   
 

 Εγκρίνει την  χορήγηση  παράτασης  (1ης) της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
του: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ», συνολικά κατά ενενήντα 
(90)  ημερολογιακές ημέρες  οπότε η νέα προθεσμία περάτωσης της σύμβασης  γίνεται   
12-04-2021. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   210/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
 
           Μητσογιάννης Νικ. 
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