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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 27/11-11-2020 
Αριθ.Αποφ. 278/2020    

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας και 

τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, συμβατικού 

προϋπολογισμού  82.709,24€ με Φ.Π.Α 

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  11-11-2020  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 13547/06-11-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος   , δηλαδή:

  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη    

των μελών της  τα   εξής: 

 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

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: 

α)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών 

και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου  και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016. 

       Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ την από 02-11-2020 εισήγηση-

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμηθειών του Δήμου Μονεμβασίας  

στην  οποία αναφέρονται  τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στους Μολάους Λακωνίας και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 2 Νοεμβρίου 2020 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 

αριθ. 283/11.12.2019 (ΨΚΦΗΩΚ9-ΞΝΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μονεμβασίας, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αιτήσεως του αναδόχου της προμήθειας 

και  τοποθέτησης εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών περί παράτασης του 

χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας.             

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  ήταν παρόντες οι Δημοτικοί υπάλληλοι: 

1. Πανάγος Άγγελος, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, ως Πρόεδρος 

2. Πατσά Σοφία, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και   

3. Δρίβα Μαρία, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, ως Μέλη 

Από την υπηρεσία του Δήμου, παραδόθηκε στην Επιτροπή η από 26.10.2020 αίτηση της  

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε–  Εφέδρων Αξιωματικών 399, Τ.Κ 153 51 Παλλήνη, με Α.Φ.Μ 999402370 – 

Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, περί παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της προμήθειας και 

τοποθέτηση εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, λόγω καθυστέρησης 

παράδοσης των ειδών  και άλλων λόγων που επικαλείται με την ανωτέρω αίτησή του. 

   Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις των άρθρ. 132 και 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει. 

2. Τους όρους της αριθ. 9991/31.9.2020 (20SYMV007248533_2020-09-01) σύμβασης 

της προμήθειας και ειδικότερα του άρθρ. 1ου από το οποίο προκύπτει η υποχρέωση 

παράδοσης των ειδών εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

3. Την από 26.10.2020 αίτηση της αναδόχου επιχείρησης ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε–  Εφέδρων 

Αξιωματικών 399, Τ.Κ 153 51 Παλλήνη, με Α.Φ.Μ 999402370 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ 

ΑΘΗΝΩΝ και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, οι οποίοι κρίνονται 

αντικειμενικοί και ανωτέρας βίας, λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που έχουν 

διαμορφωθεί από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού (αδυναμία 

παραγωγής και εισαγωγής των υλικών κλπ). 

4 .  Το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρ. 132 του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) και η εν λόγω τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται 

«ήσσονος αξίας». 

Π ρ ο τ ε ί ν ε ι  

      Τη χορήγηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης 9991/31.9.2020 

(20SYMV007248533_2020-09-01) μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της επιχείρησης 

ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε–  Εφέδρων Αξιωματικών 399, Τ.Κ 153 51 Παλλήνη, με Α.Φ.Μ 999402370 – 

Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και 

περιφράξεων παιδικών χαρών, κατά τρείς (3) μήνες από τη λήξη της ήτοι έως  28-2-2021. 

   Τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου,  την από 02-11-

2020 εισήγηση-πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμηθειών του  Δήμου, 

τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020). 

Αποφασίζουν   ομόφωνα  
 

      Τη χορήγηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης της σύμβασης 

9991/31.9.2020 (20SYMV007248533_2020-09-01) μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της 

επιχείρησης ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε–  Εφέδρων Αξιωματικών 399, Τ.Κ 153 51 Παλλήνη, με Α.Φ.Μ 

999402370 – Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, κατά τρείς (3) μήνες από τη λήξη της, ήτοι 

έως  28-2-2021. 
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     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

            ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                        


