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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ.50ηΠρ./50ηΣυν./25868/21-10-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό μέλος,3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
6)Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος,7) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό 
μέλος .  
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Χατζή 
Ελένη, Καναβός Μιλτιάδης,  τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και 
εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ,  50ηΠρ./50ηΣυν./25868/21-10-2022  πρόσκληση του 
Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 
 

Ο Πρόεδρος εισάγει το 4ο θέμα της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, που αφορά: «Έγκριση ή μη 
αιτήματος μετάθεσης συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, αναφορικά με την 
προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των 
Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.». 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 25793/21-10-2022 εισήγηση από 
του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και έχοντας υπόψη: 

1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 

87/τ.Α΄/07-06-2010), με τίτλο: «Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες» και κυρίως το 

άρθρο 72. 

2. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

(Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/08-08-2016) και ιδίως τα άρθρα 132, 206, καθώς και την περ. β της 

παρ. 11 του άρθρου 221. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) (…)» και ιδίως την 

παρ. 7αδ του άρθρου 43 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α’/01-04-2019). 
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4. Το άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ.74/τ.Α’/26-03-

2014). 

5. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α΄/08-06-2006).  

6. Την αριθ. 3128/29-10-2019 (ΑΔΑ:Ψ9Α17Λ7-Ξ01) απόφαση ένταξης - 

χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα [Ε.Π.] «Αττική 2019-2020», της Πράξης: 

«Αναβάθμιση υποδομών των Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών του Δήμου Νέας 

Ιωνίας» με κωδικό ΟΠΣ5030689. 

7. Την αριθ. πρωτ. 21447/11-09-2020 (αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου Νέας Ιωνίας) 

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας (Φορέας Υλοποίησης) και του 

Νομικού Προσώπου: «Κέντρο Βρεφονηπιακής Φροντίδας Οικογένειας» [ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., 

Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας], αναφορικά με την άσκηση της αρμοδιότητας 

υλοποίησης της Πράξης (project) από τον Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Νέας Ιωνίας) για 

λογαριασμό του Κύριου του Έργου & Φορέα Λειτουργίας («ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.»). 

8. Την αριθ. πρωτ. 30813/23-12-2021 Διακήρυξη αναφορικά με την προμήθεια 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & 

Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας 

Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009836610, καθώς και στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό Συστήματος: 149254. Ειδικότερα, στην παρ. 4.5. της εν 

λόγω Διακήρυξης, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται 

κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016». 

9. Την αριθ. 124/12-04-2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας 

Ιωνίας (ΑΔΑ: ΡΠ18ΩΚΥ-ΛΒΨ & ΑΔΑΜ: 22AWRD010741313), με την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, 

«κάτω των ορίων», για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των 

υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» 

[με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της 

τιμής ανά ΤΜΗΜΑ/(ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ της οικείας Διακήρυξης], ορίζοντας, ως οριστικό 

ανάδοχο [για το ΤΜΗΜΑ 2, το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.1 & το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.2 του 

Διαγωνισμού], τον μοναδικό συμμετέχοντα οικονομικό φορέα με την επωνυμία: 

«ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο: «CAMELINO». 

10.  Το αριθ. πρωτ. 18344/25-07-2022 συναφθέν Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 

22SYMV011001941) με τον οικονομικό φορέα: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ», το 

οποίο συνάφθηκε σε συνέχεια της διενεργηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοικτός 

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, «κάτω των ορίων»), για την προμήθεια εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών 

του «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.» [ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας αναδείχθηκε ανάδοχος για το 

ΤΜΗΜΑ 2, το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.1 & το (ΥΠΟ)ΤΜΗΜΑ 3.2]. 

11. Το αριθ. πρωτ. 25470/19-10-2022 έγγραφο (αίτημα) του οικονομικού φορέα με την 

επωνυμία: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ», αναφορικά με την αναγκαιότητα 

μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, μέχρι και τις 15/11/2022, 
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εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας (έλλειψη πρώτων υλών στην αγορά, καθυστερήσεις 

στους χρόνους παράδοσής τους). 

12.  Το γεγονός ότι οι αιτιάσεις του οικονομικού φορέα (έλλειψη πρώτων υλών στην 

αγορά, καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσής τους) δεν οφείλονται σε δική του 

υπαιτιότητα, αλλά αποτελούν απρόβλεπτες περιστάσεις ανωτέρας βίας οι οποίες 

σχετίζονται εξ ολοκλήρου με τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει επιφέρει στα 

συναλλακτικά δεδομένα και στις συνήθεις πρακτικές της αγοράς οι συνεχιζόμενες 

συνέπειες από τον Covid-19 αλλά και η εξελισσόμενη ενεργειακή (και οικονομική) κρίση.  

13. Το γεγονός ότι η μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εν λόγω 

σύμβασης δεν λογίζεται ως ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4. του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016. 

14.  Το γεγονός ότι το αίτημα του ανωτέρου οικονομικού φορέα, κατατέθηκε 

εμπρόθεσμα (στις 19/10/2022), ήτοι σε ημερομηνία προγενέστερη από την ημερομηνία 

λήξης του χρόνου ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης (26/10/2022). 

15. Το από 19/10/2022 πρακτικό της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης & 

Παραλαβής (περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016), με το οποίο γίνεται 

αποδεκτό το αίτημα του ως άνωθεν αναφερόμενου οικονομικού φορέα περί μετάθεσης 

του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, μέχρι και τις 15/11/2022. 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ,  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙ  

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ  

ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ,  

ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ:  

1.  Επικυρώνει ή μη το από 19/10/2022 πρακτικό της οικείας Επιτροπής (Επιτροπή 

Παρακολούθησης & Παραλαβής), αναφορικά με το αίτημα του οικονομικού φορέα με 

την επωνυμία: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ», με διακριτικό τίτλο: «CAMELINO», 

το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα και αφορά στη μετάθεση του συμβατικού χρόνου 

εκτέλεσης της σύμβασης εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας (έλλειψη πρώτων υλών στην 

αγορά, καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσής τους). 

2. Εγκρίνει ή μη τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της αριθ. πρωτ. 

18344/25-07-2022 σύμβασης, έως και τις 15/11/2022, εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας 

(έλλειψη πρώτων υλών στην αγορά, καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσής τους). 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις  όπως αυτές 
καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 
 

 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο 

2. Αφού έλαβε υπόψη της: 
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 με τις τροποποιήσεις αυτού, 

 την με αρ. πρωτ. 25793/2022 εισήγηση, 

 τις διατάξεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ.25793/2022 εισήγηση, 

 το από 19/10/2022 πρακτικό, 

 το με αρ.πρωτ.25470/19-10-2022 αίτημα. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ(Επί των καταμετρηθέντων) 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής) 

ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ 
ΕΝΑ (1)ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος) 

 
1. Επικυρώνει το από 19/10/2022 πρακτικό της οικείας Επιτροπής (Επιτροπή 

Παρακολούθησης & Παραλαβής), αναφορικά με το αίτημα του οικονομικού 
φορέα με την επωνυμία: «ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ», με διακριτικό 
τίτλο: «CAMELINO», το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα και αφορά στη μετάθεση 
του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας 
(έλλειψη πρώτων υλών στην αγορά, καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσής 
τους). 

2. Εγκρίνει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της αριθ. πρωτ. 
18344/25-07-2022 σύμβασης, έως και τις 15/11/2022, εξαιτίας λόγων ανωτέρας 
βίας (έλλειψη πρώτων υλών στην αγορά, καθυστερήσεις στους χρόνους 
παράδοσής τους). 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                  
                                      
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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