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ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης 
                   προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων.
                   

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 31η του μηνός  Μαΐου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από
11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (κατεπείγοντα  μέτρα  κατά  του
κορωνοϊού),  μετά  την  υπ'  αριθμ.  8123/27-05-2021  πρόσκληση,  του  Προέδρου  κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι  επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι  :   1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν  δήλωσαν  συμμετοχή:  ο  δημοτικός  σύμβουλος  Γεωργίου  Αθανάσιος  και  οι
Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί  του 3ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης  ο κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα
εξής: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 
2. Η υπ΄ αριθ. 45/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης, η οποία αφορά
την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων για τη συγκοινωνία του Δήμου
μας.
3. Το  υπ΄  αριθ.  25100/30-12-2020  συμφωνητικό  μεταξύ  του  Δήμου  Λουτρακίου  -
Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας PAPPAS J.
SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ  περί  απευθείας  ανάθεσης  της  προμήθειας  και
τοποθέτησης  οκτώ  στεγάστρων  τύπου  Α και  πέντε  στεγάστρων  τύπου  Β  αστικής
συγκοινωνίας, με προθεσμία περαίωσης αυτής έως την 30η Μαρτίου 2021.
4. Το γεγονός ότι έχει ήδη δοθεί 2μηνη παράταση για την εν λόγω προμήθεια, η οποία
λήγει την 30η Μαΐου 2021. 
5. Η  υπ΄  αριθ.  7967/26-05-2021  αίτηση του  αναδόχου  για  εκ  νέου  παράταση της
προθεσμίας  παράδοσης  της  εν  λόγω  προμήθειας  για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)
μηνός. 
6. Το υπ΄ αριθ. 7979/26-05-2021 έγγραφο του Τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών
& ελέγχου κατασκευών της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο προτείνεται
η χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης  έως την 30  η   Ιουνίου 2021  , καθότι λόγω
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της πανδημίας  Covid 19, υπάρχει χρονοκαθυστέρηση τόσο στο εμπόριο (μεταφορά
υλικών  και  αριθμός  συνεργαζομένων  ατόμων)  όσο  και  στην  οικονομική  ζωή  της
χώρας,  χωρίς  να  μεταβάλλεται  η  φύση  της  σύμβασης  και  το  συμβατικό  συνολικό
αντικείμενο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου
72  του  Ν.  3852/2010  περί  «Νέας  Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  αντικαταστάθηκαν
από  αυτές  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και
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 παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας και τοποθέτησης
στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας του Δήμου μας, με ανάδοχο την εταιρεία
PAPPAS J.  SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, μέχρι  την  30  η   Ιουνίου 2021  ,  χωρίς να
μεταβάλλεται  η  φύση της σύμβασης και  το  συμβατικό συνολικό αντικείμενο αυτής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το υπ΄ αριθ.
7979/26-05-2021  έγγραφο  του  Τμήματος  έκδοσης  οικοδομικών  αδειών  &  ελέγχου
κατασκευών της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  167/2021

Ο  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη
   της Οικονομικής Επιτροπής                        Σακελλαρίου Αναστάσιος

                                                                               Παπαθανασίου Αθανάσιος
                                                        

                                                                  Κορδαλή Σωτηρία

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ.    Γεώργιος                               Γλυκοφρύδης Ιωάννης

                                                                       Μουζάκης Αθανάσιος

                                                                         

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

