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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   166/2020

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας
                     και τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών.

Στο  Λουτράκι  σήμερα  την  5η του  μηνός  Ιουνίου,  του  έτους  2020,  ημέρα  της
εβδομάδος  Παρασκευή  και  ώρα  11:00  (χρόνος  έναρξης)  έως  11:30  (χρόνος  λήξης)
συνήλθε  σε  τακτική  διά  περιφοράς,  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  συνεδρίαση,
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα
κατά  του  κορωνοϊού),  η  Οικονομική  Επιτροπή,  μετά  την  υπ'  αριθ.  8144/01-06-2020
πρόσκληση,  του  Προέδρου  κ.  Γκιώνη  Αλκ.  Γεωργίου  -  Δημάρχου,  η  οποία  νόμιμα  κι
εμπρόθεσμα  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος  της,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή - παρουσία έξι (6), ο κ.  Πρόεδρος
κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες: 1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,  2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου Αθανάσιος,  4.Κορδαλή Σωτηρία,  5.Μουζάκης  Αθανάσιος,
6.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Μη συμμετέχοντες: 1.Γεωργίου Αθανάσιος.

Επί του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση ενός
έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 12/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης
του Δήμου μας, η οποία αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου (με
επικάλυψη πάνελ πολυουρεθάνης) στο 3ο Δημοτικό σχολείο Λουτρακίου και την προμήθεια
και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας πρόσβασης ΑμΕΑ (διπλού σκέλους) και τροποποίηση
του κουφώματος (δημιουργία θύρας αντί παραθύρου) για την είσοδο στο κτίριο από την
ράμπα  στο  1ο Δημοτικό  σχολείο  Λουτρακίου,  προϋπολογισμού  συνολικής  δαπάνης
#24.800,00# € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).
2. Το υπ' αριθ. 24384/11-12-2019 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και του Λογοθέτη
Παναγιώτη, ποσού #24.676,00# € πλέον Φ.Π.Α., στο οποίο η προθεσμία εκτέλεσης της εν
λόγω προμήθειας ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) μέρες από την υπογραφή αυτού, ήτοι 11-
04-2020.
3. Η υπ΄ αριθ. 96/2020 (με ΑΔΑ: ΨΧ7ΡΩΛ30ΖΒ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της εν λόγω προμήθειας μέχρι
την 11η Ιουνίου 2020, κατόπιν του υπ΄ αριθ. 4402/12-03-2020 αιτήματος του ανωτέρω,
λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν αυτή τη  χρονική  περίοδο σε  όλες  τις
επιχειρήσεις  από  την  εφαρμογή  των  έκτακτων  μέτρων  της  Κυβέρνησης  κατά  της
πανδημίας του Covid 19.
4. Η  με  αριθ.  πρωτ.  Δήμου  μας  7191/12-05-2020  αίτηση  του  αναδόχου  Λογοθέτη
Παναγιώτη,  με  την  οποία  ζητά  2η παράταση  εκτέλεσης  της  εν  λόγω  προμήθειας  για
χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που ακόμα επικρατούν
στις επιχειρήσεις και την χώρα μας.
5. Το από 28-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης,
στο  οποίο  η  υπηρεσία  εισηγείται  την  παροχή  της  χρονικής  παράτασης  εκτέλεσης  της
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ανωτέρω προμήθειας, μέχρι την  14η  Ιουλίου 2020, χωρίς να μεταβάλλεται η φύση της
σύμβασης και το συμβατικό συνολικό αντικείμενο, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου.
   

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω,  τις  διατάξεις  του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και εκείνες του Ν. 4412/2016, μετά από συζήτηση κι
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 

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

Εγκρίνει  την  2η παράταση  της  προθεσμίας  περαίωσης  της  προμήθειας  και
τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών και συγκεκριμένα την προμήθεια και τοποθέτηση
μεταλλικού στεγάστρου (με επικάλυψη πάνελ πολυουρεθάνης) στο 3ο Δημοτικό σχολείο
Λουτρακίου  και  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  μεταλλικής  ράμπας  πρόσβασης  ΑμΕΑ
(διπλού σκέλους) και τροποποίηση του κουφώματος (δημιουργία θύρας αντί παραθύρου)
για την είσοδο στο κτίριο από την ράμπα, στο 1ο Δημοτικό σχολείο Λουτρακίου, (αρ. μελ.
12/2019), του αναδόχου Λογοθέτη Παναγιώτη,  μέχρι την 14η Ιουλίου 2020, σύμφωνα με
το από 28-05-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών
Δόμησης  του  Δήμου,  καθότι  δεν  προκύπτει   υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  χωρίς  να
μεταβάλλεται η φύση της σύμβασης και το συμβατικό συνολικό αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  166/2020

      Ο  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                                Σακελλαρίου Αναστάσιος

                               Παπαθανασίου Αθανάσιος 
   

  ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ.  Γεώργιος                                   Κορδαλή Σωτηρία

                                                                              Μουζάκης Αθανάσιος
                                        
                                                                              Σταυρόπουλος Κων/νος
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