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Απόσπασμα από το πρακτικό της
28.5.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 145/2020
ΘΕΜΑ: «Έγκριση χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης στα πλαίσια εκτέλεσης της με
αριθμ.πρωτ. 25482/23-12-19 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020».

Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 28η του μήνα Μαΐου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα
10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.67 παρ. 5 και την
παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του».
Μετά από τη με Α.Π. 8951/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από
τους Συμβούλους, οι Σύμβουλοι δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν αποστέλλοντας τις τοποθετήσεις τους
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπών &
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών
παρόντες ήταν στην διά περιφοράς συνεδρίαση οι κάτωθι:
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος), 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος),
4) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος), 5) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος), 6) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος), 7)
Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος), 8) Γρούγιος Ηλίας (μέλος), 9) Ράπτου Όλγα (μέλος).
Απόντες : Ουδείς.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:
Ιστορικό δημοπρασίας
Με την με αριθμ. 134/27-06-19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΩΘΩΨΕ-7ΛΜ) εγκρίθηκε η
διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης 153.884,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 124.100,00€,
ΦΠΑ: 29.784,00€) ενώ με την με αριθμ.πρωτ. 11939/26-06-19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ:6ΗΤΞΩΨΕ-ΣΨΞ), αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του δήμου. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1231/19, η οποία
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19PROC005191345/28-06-19.
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτέλεσης σύμβασης και σύμφωνα με την με αριθμ. 249/20-11-19
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙ43ΩΨΕ-0Ο1) ο δήμος υπέγραψε την ακόλουθη σύμβαση:

1

ΑΔΑ: 6ΤΞΥΩΨΕ-ΜΒ0
Την με αριθμ.πρωτ 25482/23-12-19 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό φορολογικού μητρώου 120313140 η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19SYMV006092867/23-12-19.
Η σύμβαση αφορούσε την προμήθεια των ειδών για την σίτιση (πλήρες μεσημεριανό γεύμα) των 292
μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου (γυμνάσιο – λύκειο) του δήμου για το σχολικό έτος 2019-2020 με αξία
σύμβασης 72.474,40€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολική αξία 89.868,26€.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως έχει
αντικατασταθεί με το άρθρο 3 του ν.4623/31-08-19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019): Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα
ζητήματα αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής 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. […]»
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν:
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν
1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:
i.
Το άρθρο 132 περ.γ. αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους
όπου αναφέρονται τα εξής:
«1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
«γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω
περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση
δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50%
της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.»
Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
ii.
το άρθρο 206 αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης των υλικών ήτοι
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.
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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.
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
iii.
Το άρθρο 221 παρ. 2 αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων
ήτοι:
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα
αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της
παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου
..»
2. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
3. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β)
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
4. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Β) Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι:
1. Την υπ’ αριθμό αριθμό 1231/19 διακήρυξη του διαγωνισμού του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:
19PROC005191345/28-06-19)
2. Την με αριθμ. 249/20-11-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙ43ΩΨΕ-0Ο1) αναφορικά με την
οριστική κατακύρωση (ΑΔΑΜ: 19AWRD006089856)
3. Την με αριθμ.πρωτ 25482/23-12-19 σύμβαση με την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΔΑΜ:
19SYMV006092867)
4. Την με αριθμ.πρωτ.819/20 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΞΠΗΩΨΕ-3Ψ1)
5. Την με αριθμ.πρωτ. 8948/22-05-20 αίτηση από την εταιρία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. Το από 22-05-20 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
Γ) Την με αριθμ.42/25-02-20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Β/25-02-20) «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊου, σύμφωνα με την οποία σταμάτησε η λειτουργία των
σχολείων ήτοι:
(στ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, χώρων θρησκευτικής
λατρείας, καθώς και στην προσωρινή απαγόρευση και αναστολή μετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του
εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού και μαθητών,
σπουδαστών, φοιτητών οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών δομών, φορέων
και ιδρυμάτων,
Δ) Το γεγονός πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ.γ της παρ.1 του άρθρου 132 ήτοι
αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια
επιμελή αναθέτουσα αρχή ήτοι μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊου.
3

ΑΔΑ: 6ΤΞΥΩΨΕ-ΜΒ0
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ήτοι αφορά την συνέχιση παροχής
σχολικών γευμάτων με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και της αρχικής σύμβασης και
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίαςπλαίσιο ήτοι με την παρούσα δεν προβλέπεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου
Ε) Το γεγονός ότι λόγω της απότομης διακοπής της λειτουργίας των σχολείων στις 10-03-20 και της έναρξης
αυτής μετά τις 23-12-19 με την έναρξη του νέου έτους, το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής σύμβασης δεν έχει
εκτελεστεί ήτοι σύμφωνα με τα τιμολόγια, χρηματικά εντάλματα που έχουν εκδοθεί, οι αρμόδιες υπηρεσίες
του δήμου έχουν παραλάβει υλικά αξίας 16.399,00€ ήτοι ποσοστό 22,63% της αρχικής σύμβασης.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει το από 22-05-20 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
Β) Να εγκρίνει την χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ. 25482/23-12-19 σύμβαση με την εταιρία με
επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό φορολογικού μητρώου 120313140 για χρονικό
διάστημα ίσο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, για το νέο σχολικό έτος και μέχρι εξαντλήσεων
των ποσοτήτων.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 22-05-20 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
Β) Εγκρίνει τη χρονική παράταση της με αριθμ.πρωτ. 25482/23-12-19 σύμβασης για τη «Σίτιση μαθητών
καλλιτεχνικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020», με την εταιρία με επωνυμία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΑΒΒΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό φορολογικού μητρώου 120313140 για χρονικό διάστημα ίσο από τον αρχικό
συμβατικό χρόνο παράδοσης, για το νέο σχολικό έτος και μέχρι εξαντλήσεων των ποσοτήτων.
Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 145/2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 29.5.2020
O Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος
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