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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 60ης/2021 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 659/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 13:30,  
ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής 
webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 32863/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της, η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Γαζής Αναστάσιος 
2 Βικέντιος Νικόλαος 2 Μαργέλη Μαρία 

3 Γιαννιώτης Παναγιώτης 3 Δρακονταειδής Κων/νος 

4 Τυπάλδος Νικόλαος  4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

5 Τσιρογιάννης Γεώργιος 5  

6  6  
7  7  

8  8  

9  9  

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, 

υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας. 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος,  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα που αναγράφεται στην 
υπ΄ αριθ. 32863/12-11-2021 πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18), αναφέροντας τα εξής: 

«Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, ο Αγροτικός Οινοποιητικός & Ελαιουργικός Συνεταιρισμός 

Λευκάδας (ΤΑΟΛ),  ζήτησε με το υπ. αριθ. 32848/12-11-21 αίτημά του, παράταση της με αριθμ. 20403/12-11-

2020/ ΑΔΑΜ:20SYMV007657406 σύμβασης προμήθειας τροφίμων, η οποία λήγει σήμερα 12/11/2021.»    

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον 

της Συνεδρίασης, για τους προαναφερόμενους λόγους. 
 
 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. περί χρονικής παράτασης της με αριθμ.20403/12-11-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406 
σύμβασης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών παιδικών σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, δημοτικού 
βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας και του ΚΑΠΗ Δήμου Λευκάδας. 

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε. 
                                                                 Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών 
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη των μελών 

της Επιτροπής τα εξής: 
«1.το άρθρο 72 άρθρ.1περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των 
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 
για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί 
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση. […]» 
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ, 
3.την αριθμ. 13/2021/ΑΔΑ:6ΜΧΥΩΛΙ-ΕΝΜ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών 
παραλαβής , 
4. τη με αριθμ.408/2020(ΑΔΑΜ:20AWRD007574682) (ΑΔΑ:93ΥΝΩΛΙ-ΦΨ6)  απόφαση της Οικονομικής 
επιτροπής 
5. το με αριθμ. 20403/12-11-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406 συμφωνητικό  με τον ανάδοχο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΑΟΛ», που εδρεύει Γολέμη 5-7, Τ.Κ. 
31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 096007082 για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
Δ.Ε.Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε.Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Λευκάδας,  
6.Το από 12-11-2021 αίτημα του αναδόχου για χρονική παράταση του ανωτέρω συμφωνητικού 
7.το από 12-11-2021 πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης το οποίο έχει ως 
κάτωθι: 
       «Στη Λευκάδα σήμερα στις 12-11-2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής η οποία συστάθηκε με την αριθμ.13/2021/ΑΔΑ:6ΜΧΥΩΛΙ-ΕΝΜ απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την χρονική της με αριθμ. 20403/12-11-
2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406  σύμβασης.  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1 Ροντογιάννη Δήμητρα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Δήμου, τακτικό μέλος, Πρόεδρος 
2 Μικρώνη Κωσταντία, ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος,                                                                                                        
3 Σίδερη Ουρανία ΤΕ Νοσηλευτριών, υπάλληλος του Δήμου, τακτικό μέλος. 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ, 
2.την αριθμ. 13/2021/ΑΔΑ:6ΜΧΥΩΛΙ-ΕΝΜ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών 
παραλαβής , 
3. τη με αριθμ.408/2020(ΑΔΑΜ:20AWRD007574682) (ΑΔΑ:93ΥΝΩΛΙ-ΦΨ6)  απόφαση της Οικονομικής 
επιτροπής 
4. το με αριθμ. 20403/12-11-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406 συμφωνητικό  με τον ανάδοχο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΑΟΛ», που εδρεύει Γολέμη 5-7, Τ.Κ. 
31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 096007082 για προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
Δ.Ε.Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε.Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Λευκάδας. Η διάρκεια 
της Σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης των ποσοτήτων και όχι 
πέραν των δώδεκα (12) μηνών. Μέχρι τις 12-11-2021 έχει μείνει αδιάθετο συνολικό ποσό περίπου ύψους 
13.000,00€. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης ορίζεται ότι «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 
μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις 
του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 
207 του ν. 4412/2016.» 
5.τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 206 του ν.4412/16 «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.» 
«4.Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης 
των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.» 
6.το από 12-11-2021 αίτημα του αναδόχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΑΟΛ», που εδρεύει Γολέμη 5-7, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 096007082, το οποίο αποτελεί 
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αναπόσπαστο μέρος του παρόντος,  για χρονική παράταση της με αριθμ. 20403/12-11-
2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406 σύμβασης κατά τέσσερις μήνες από τη λήξη της ήτοι έως 12-03-2022, “λόγω της 
νόσου covid 19 η λειτουργία των δομών ήταν σε αναστολή και δεν ολοκληρώθηκε η παράδοση του συνόλου των 
υπό προμήθεια ειδών, δεδομένου ότι δε θα υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων ούτε αύξηση του ποσού της 
σύμβασης”. Το αίτημα πήρε αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου 32848/12-11-2021, 
7.το γεγονός ότι α) δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του συμβατικού αντικειμένου, β) λόγω της νόσου covid 19 
ανεστάλη η λειτουργία των δομών και γ) έχουν εκκινήσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων 
αναδόχων οι οποίες είναι χρονοβόρες 
και επειδή  
-το υποβληθέν αίτημα του αναδόχου είναι εμπρόθεσμο, 
- δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Αναδόχου, 
-η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή 
αναθέτουσα αρχή,  
- η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
-δεν προβλέπεται αύξηση της τιμής άρα τίθεται θέμα υπέρβασης του 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
-απρόσκοπτα και επιτυχώς θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, 

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή 
την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών  της με αριθμ. 20403/12-11-
2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406   σύμβασης με τον ανάδοχο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΑΟΛ», που εδρεύει Γολέμη 5-7, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 
096007082, για τέσσερις μήνες από τη λήξη της ήτοι έως 12-3-2022 με τις προϋποθέσεις ότι δε θα υπάρξει 
κατά τον χρόνο παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού, η παράταση θα γίνει με τους ίδιους 
όρους και προδιαγραφές , με τα ίδια είδη και την ίδια τιμή της αρχικής σύμβασης, στην περίπτωση που 
κατά τον χρόνο παράτασης αναδειχθούν νέοι ανάδοχοι από την νέα διαγωνιστική διαδικασία να παύσει η 
ισχύς της εν λόγω σύμβασης. Κατά τα λοιπά να ισχύει η με αριθμ. 20403/12-11-
2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406   σύμβαση. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται…» 
 
        Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να 
αποφασίσει περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού.  

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

• Τις δ/ξεις του Ν.4412/2016. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την έγκριση του από 12-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της με 
αριθμ. 20403/12-11-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406   σύμβασης. 
2. Την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών  της με αριθμ. 20403/12-11-
2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406   σύμβασης με τον ανάδοχο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΑΟΛ», που εδρεύει Γολέμη 5-7, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 096007082, για 
τέσσερις μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως 12-3-2022, με τις προϋποθέσεις: ότι δε θα υπάρξει κατά τον χρόνο 
παράτασης υπέρβαση του ποσού του συμφωνητικού, η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και 
προδιαγραφές με τα ίδια είδη και την ίδια τιμή της αρχικής σύμβασης και στην περίπτωση που κατά τον χρόνο 
παράτασης αναδειχθούν νέοι ανάδοχοι από την νέα διαγωνιστική διαδικασία να παύσει η ισχύς της εν λόγω 
σύμβασης.  
Κατά τα λοιπά να ισχύει η με αριθμ. 20403/12-11-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406   σύμβαση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 659/2021.               

 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 

 

 

 


