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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 25/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Προς : Οικονομική Επιτροπή
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Αν. Μιζαντζίδου
Τηλ. 2331350616

Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας
«οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. Ομάδα Β΄- Φορτηγά αυτοκίνητα).

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ»
ΗΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ:30/8/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:62.096,77€(πλέον ΦΠΑ24%)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MercedesBenz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:62.000,00€(χωρις ΦΠΑ,76.880,00€με ΦΠΑ)
Κ.Α. Εργου:64.7135.001
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 180μέρες από 24/12/2019
ΑΠΟΦ.Ο.Ε.:275/2019 με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και έγινε η
κατακύρωση της προμήθειας.

Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με την εταιρία «MercedesBenz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» την με
αρ. 31820/25-6-2020 σύμβαση, ύστερα από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού βάσει της με
19685/2019 διακήρυξης, για την προμήθεια «Φορτηγά αυτοκίνητα, ήτοι το ανατρεπόμενο
φορτηγό με γερανό, συνολικής αξίας 76.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, ο χρόνος παράδοσης είναι μέχρι 21/6/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, του ν.4412/2016 ορίζεται ότι:
«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή
του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε
άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 207.» 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 11 περ. ζ΄, του ν.
4412/2016 προβλέπεται ότι: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β΄ εισηγείται και για ζητήματα
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τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη
του άρθρου 41.» 

Με βάση τον ν. 4625/2019 (τεύχος A’ 139/31.08.2019), άρθρο 10 παρ. 9α. «Το
πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
τροποποιείται, ως εξής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση
νομοθεσία.»».

Με βάση το άρθρο 60, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-
3-2020) που αφορά κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 «είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών
προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που ορίζεται με την οικεία απόφαση».

Η Υπηρεσία εκτίμησε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, αναφορικά με την πανδημία του
κορονοϊού COVID-19, καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών από τον προμηθευτή, λόγω των προβλημάτων στην αγορά και στην
παραγωγή και συνεπώς απαιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά
εκατόν ογδόντα (180) μέρες.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών του Δήμου και η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι
προϋπόθεση για την απόκτηση των ειδών της.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε την 15/6/2020 προκειμένου να
γνωμοδοτήσει και συνέταξε το από 15/6/2020 πρακτικό Νο4, με το οποίο εισηγείται την
παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες

Έχοντας υπόψη:

- την με αρ. 19685/2019 διακήρυξη του Δημάρχου.

- την με αρ. 31820/25-6-2020 σύμβαση της προμήθειας.

- τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του ν.4625/2019.

- την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-3-2020).

- το από 15/6/2020 πρακτικό Νο4 της επιτροπής παραλαβής.

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη του από 15/6/2020 4ου πρακτικού της επιτροπής παραλαβής,

2. Την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» η
οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ενός φορτηγού ανατρεπόμενου
με γερανό).

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ο Διευθυντής Οικονομικών
Προμηθειών Υπηρεσιών

Αναστασία Μιζαντζίδου Δημήτριος Β. Σαζακλίδης

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 25/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Προς : Οικονομική Επιτροπή
Τμήμα Προμηθειών
Πληρ. Αν. Μιζαντζίδου
Τηλ. 2331350616

Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας
«οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. Ομάδα Β΄- Φορτηγά αυτοκίνητα).

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ»
ΗΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ:30/8/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:62.096,77€(πλέον ΦΠΑ24%)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MercedesBenz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:62.000,00€(χωρις ΦΠΑ,76.880,00€με ΦΠΑ)
Κ.Α. Εργου:64.7135.001
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 180μέρες από 24/12/2019
ΑΠΟΦ.Ο.Ε.:275/2019 με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και έγινε η
κατακύρωση της προμήθειας.

Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με την εταιρία «MercedesBenz ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» την με
αρ. 31820/25-6-2020 σύμβαση, ύστερα από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού βάσει της με
19685/2019 διακήρυξης, για την προμήθεια «Φορτηγά αυτοκίνητα, ήτοι το ανατρεπόμενο
φορτηγό με γερανό, συνολικής αξίας 76.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, ο χρόνος παράδοσης είναι μέχρι 21/6/2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206, του ν.4412/2016 ορίζεται ότι:
«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή
του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε
άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 207.» 

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 11 περ. ζ΄, του ν.
4412/2016 προβλέπεται ότι: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β΄ εισηγείται και για ζητήματα
τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη
του άρθρου 41.» 

Με βάση τον ν. 4625/2019 (τεύχος A’ 139/31.08.2019), άρθρο 10 παρ. 9α. «Το
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πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
τροποποιείται, ως εξής: «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση
νομοθεσία.»».

Με βάση το άρθρο 60, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-
3-2020) που αφορά κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 «είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών
προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που ορίζεται με την οικεία απόφαση».

Η Υπηρεσία εκτίμησε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις, αναφορικά με την πανδημία του
κορονοϊού COVID-19, καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών από τον προμηθευτή, λόγω των προβλημάτων στην αγορά και στην
παραγωγή και συνεπώς απαιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά
εκατόν ογδόντα (180) μέρες.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών του Δήμου και η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι
προϋπόθεση για την απόκτηση των ειδών της.

Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών συνεδρίασε την 15/6/2020 προκειμένου να
γνωμοδοτήσει και συνέταξε το από 15/6/2020 πρακτικό Νο4, με το οποίο εισηγείται την
παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες

Έχοντας υπόψη:

- την με αρ. 19685/2019 διακήρυξη του Δημάρχου.

- την με αρ. 31820/25-6-2020 σύμβαση της προμήθειας.

- τις διατάξεις του ν.4412/2016 και του ν.4625/2019.

- την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-3-2020).

- το από 15/6/2020 πρακτικό Νο4 της επιτροπής παραλαβής.

Καλείται η Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για:

1. Την έγκριση ή μη του από 15/6/2020 4ου πρακτικού της επιτροπής παραλαβής,

2. Την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» η
οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ενός φορτηγού ανατρεπόμενου
με γερανό).

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ασλάνογλου Στυλιανός


