ΑΔΑ: Ω8ΗΧΩΨΕ-Δ4Ι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
28.6.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 190/2021
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των συμβάσεων στα πλαίσια
ανάθεσης του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρηση Βαφών Κτιρίων του
δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά
από την 13206/24-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Κατζικάς Γεώργιος
3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 5) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος)
6) Τσομπανοπούλου Μελίσα.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Κωνσταντίνου Κυριάκος, 2) Αποστολίδου Μαρία 3) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή
(Αναπλ. Μέλος).
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο
Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα και αποφασίστηκε ομόφωνα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης να
συζητηθούν με την εξής σειρά: 13ο,5ο ,7ο, 9ο,4ο, 1ο,2ο,3ο,11ο,12ο.
Επίσης ενημέρωσε το σώμα ότι τα θέματα 6ο,8ο και 10ο αποσύρονται.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:
Έχοντας υπόψη
Ιστορικό δημοπρασίας
Με την με αριθμ. 042/12-02-20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕΑΨΩΨΕ-ΡΤΣ) εγκρίθηκε η
διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με την με
αριθμ.πρωτ.3198/06-02-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΜΘΗΩΨΕ-Ν4Ψ), αποφασίστηκε η
έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου.
Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 306/20, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
20PROC006308502/ 18-02-20. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 13-02-20, αριθμό εσωτερικής αναφοράς
20-078264-001 και αριθμό δημοσίευσης 2020/S 034-080275/18-02-20.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αφορούσε ποσό των 311.971,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 251.590,00€, ΦΠΑ: 60.381,60€).
Τα αποτελέσματα του ανωτέρω διαγωνισμού επικυρώθηκαν με την με αριθμ. 267/02-09-20 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙ1ΧΩΨΕ-ΙΕ5) η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20AWRD007689062/20-1120 και ο δήμος υπέγραψε την ακόλουθη σύμβαση:
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Την με αριθμ.πρωτ 21367/20-11-20 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ,
διακρ.τίτλος «ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ» με αριθμό φορολογικού μητρώου 998333233, συνολικής αξίας
219.505,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 272.186,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η
οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20SYMV007689189/20-11-20.
Η διάρκεια της σύμβασης αφορούσε εννέα μήνες από την υπογραφή της.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. θ και ιδ του ν.3852/10 παρ.1 περιπτ.
στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα,
έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i.
Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 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.
[...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 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 του δήμου, σύμφωνα
με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»
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 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:
α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς
και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να
περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το
αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό
τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που
ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο»
ii.Το άρθρο 216 όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ.6 του άρθρου 33 του ν.4608/19, αναφορικά με την
παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ήτοι
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής
διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
iii.
Το άρθρο 217 αναφορικά με την διάρκεια της σύμβασης ήτοι:
1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιάμεσες
προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως
συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα
της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή
προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου
παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.
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2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που
διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής,
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
iv.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 με αριθμ.008/2020 τεχνική έκθεση από το Τμήμα Συντηρήσεων έργων & Αποθήκης Υλικών της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας –Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
2. Την με αριθμ.πρωτ.3198/06-02-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΜΘΗΩΨΕ-Ν4Ψ)
3. Την με αριθμό 042/12-02-20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕΑΨΩΨΕ-ΡΤΣ) αναφορικά με
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων διακήρυξης
4. Την με αριθμ.306/20 διακήρυξη του διαγωνισμού
5. Την με αριθμ. 96/15-04-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧΥΕΩΨΕ-ΡΙΡ)
6. Την με αριθμ.267/02-09-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙ1ΧΩΨΕ-ΙΕ5) αναφορικά με
την οριστική κατακύρωσης της ανάθεσης
7. Την με α/α συστήμ. 168974/18-03-20 προσφορά του αναδόχου
8. Το με αριθμ.πρωτ.43154/24-09-20 έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας της με αριθμό 267/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
9. Την με αριθμό 39/20 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Θεσσαλονίκης
10.Την με αριθμ.πρωτ 21367/20-11-20 σύμβαση με την εταιρία ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
11.Το με αριθμ.πρωτ. 2732/14-06-21 έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία ήτοι Τμήμα Συντήρησης
Έργων και Αποθήκευσης υλικών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος όπου αναφέρονται τα εξής:
«Λόγω την ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊου, καθιστούσαν
μη εφικτή την εκτέλεση των εργασιών μετά την υπογραφή της σύμβασης, με συνέπεια την
αργοπορημένη έναρξη τους, η οποία έγινε στις 01-04-2021. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλοί
διευθυντές σχολείων, δεν επιθυμούν την εκτέλεση εργασιών έως την ολοκλήρωση της σχολικής
χρονιάς ή των μαθητικών εξετάσεων με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση της .
Επίσης η παράταση κρίνεται αναγκαία και για την ολοκλήρωση του ελέγχου των επιμετρήσεων»
Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες για την παράταση της
διάρκειας της σύμβασης μέχρι την 04.01.2022».
12.Το με αριθμ.πρωτ. 12346/11-06-20 έγγραφο από την εταιρία ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στο οποίο
αναφέρουν τα ακόλουθα:
«Αιτούμαστε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι 15-01-2022 διότι:
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α) από την υπογραφή της σύμβασης, οι ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν εξαιτίας της πανδημίας
του κορονοϊου, καθιστούσαν μη εφικτή την εκτέλεση των εργασιών, με συνέπεια την αργοπορημένη
έναρξη τους.
β) το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολλοί διευθυντές σχολείων και εκπρόσωποι συλλόγων γονέων
και κηδεμόνων, δεν επιθυμούν την εκτέλεση εργασιών έως την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς ή
των μαθηματικών εξετάσεων».
13. Το από 23-06-21 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
Γ) Το γεγονός ότι δεν θα έχουν εξαντληθεί οι συνολικές ώρες της ανάθεσης».
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει τα από 23/06/21 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
Β) Να εγκρίνει την χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα 4,5 μηνών ήτοι έως
04-01-22 της με αριθμ.πρωτ 21367/20-11-20 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ, διακρ.τίτλος «ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ» με αριθμό φορολογικού μητρώου 998333233 στα πλαίσια ανάθεσης
του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρησης βαφών κτιρίου δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επί των καταμετρούμενων
Α) Εγκρίνει το από 23/06/21 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής .
Β) Εγκρίνει την χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα 4,5 μηνών ήτοι έως 0401-22 της με αριθμ.πρωτ 21367/20-11-20 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ,
διακρ.τίτλος «ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ» με αριθμό φορολογικού μητρώου 998333233 στα πλαίσια ανάθεσης του
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών Συντήρησης βαφών κτιρίου δήμου Αμπελοκήπων
Μενεμένης.
-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα λευκό.
Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 190/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 29.6.2021
O Πρόεδρος
Καζαντζίδης Γεώργιος
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