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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
20.12.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 355/2021
ΘΕΜΑ: «Έγκριση χρονικής παράτασης, των συμβάσεων των Προμηθειών και των Υπηρεσιών με τις εταιρίες με
επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ, διακρ. τίτλος «ERGOTRAK» για την Ομάδα
Α «Αυτοκίνητα» (Υποομάδα Α24 - DAF), στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με Αριθμ. Πρωτ. 24858/2018 της υπ’
αριθμό 994/18 διακήρυξης για την «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης» & ΙΜΠΕΞ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, διακρ. τίτλος «ΙΜΠΕΞ» για την Ομάδα Α «Αυτοκίνητα» (Υποομάδες Α1 – Α23, Α25 –
Α28), στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης με Αριθμ. Πρωτ. 779/2019 της υπ’ αριθμό 994/18 διακήρυξης για την
«Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των
οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 26511/16-12-2021
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) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς
5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα .
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 2) Κατζικάς Γεώργιος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου
θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο .

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα Εκτός της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
Ιστορικό δημοπρασίας
Με την με αριθμ.212/19-09-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΜΓΛΩΨΕ-ΒΔΜ) κατακυρώθηκαν οι
αναθέσεις για την ομάδα Α για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των
οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 395.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 489.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναλυτικότερα η σύμβαση αφορούσε πέντε (5) ομάδες ήτοι:
Ομάδα Α: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων (Δίκυκλα, Τρίκυκλα,
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Επιβατηγά και Φορτηγά (Πλην Υπερκατασκευών), με εκτιμώμενη αξία 149.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.500,00€, ΦΠΑ: 28.920,00€).
Ομάδα Β: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Υπερκατασκευών (πλην οχημάτων),
με εκτιμώμενη αξία 136.710,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 110.250,00€, ΦΠΑ:
26.460,00€).
Ομάδα Γ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Μηχανημάτων Έργων, με εκτιμώμενη
αξία 64.790,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 52.250,00€, ΦΠΑ: 12.540,00€).
Ομάδα Δ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Αγροτικών Μηχανημάτων, με
εκτιμώμενη αξία 8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.000,00€,

ΦΠΑ:

1.680,00€).
Ομάδα

Ε:

Προμήθεια,

τοποθέτηση

και

επιδιόρθωση

ελαστικών,

με

εκτιμώμενη

αξία

130.200,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 105.000,00€, ΦΠΑ: 25.200,00€).
Οι οικονομικοί φορείς μπορούσαν να καταθέσουν προσφορά για κάθε υποομάδα για το σύνολο ωστόσο των
οχημάτων αυτής.
Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 994/18, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18PROC002972570/18-04-18.
Τα αποτελέσματα του ανωτέρω διαγωνισμού επικυρώθηκαν με την με αριθμό 212/19-09-2018 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΜΓΛΩΨΕ-ΒΔΜ), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18AWRD004265228, σύμφωνα με την οποία για
την Ομάδα Α: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκίνητων (πλην
Υπερκατασκευών) ο δήμος υπέγραψε τις ακόλουθες συμβάσεις:


Την με αριθμ.πρωτ 24858/2018 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ, διακρ. τίτλος «ERGOTRAK» με αριθμό φορολογικού μητρώου 094394592,
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Σιδηροκάστρου 5-7, 11855 και τηλέφωνο
2103499000, συνολικής αξίας 13.110,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 16.256,40€
συμπ/νου ΦΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18SYMV004265387.
Αναλυτικότερα, η ανάθεση αφορούσε για τις προμήθειες, ποσοστό έκπτωσης 22,00% επί των τιμών του
πίνακα της μελέτης και για τις υπηρεσίες 2,00€ έκπτωση από τα 40,00€ ήτοι 38,00€ ανά εργατοώρα (σύνολο
7.410,00€ και 5.700,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 13.110,00€ και 16.256,40€ με ΦΠΑ 24% αντίστοιχα).



Την με αριθμ.πρωτ 779/2019 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ,
διακρ. τίτλος «ΙΜΠΕΞ» με αριθμό φορολογικού μητρώου 095368953, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που
εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Μοναστηρίου 212, 54628 και τηλέφωνο 2310536008, συνολικής αξίας
91.866,27€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 113.914,17€ συμπ/νου ΦΠΑ, η οποία
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δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19SYMV004324951.
Αναλυτικότερα, η ανάθεση αφορούσε για τις προμήθειες, ποσοστό έκπτωσης 3,00% επί των τιμών του
πίνακα της μελέτης και για τις υπηρεσίες 11,00€ έκπτωση από τα 40,00€ ήτοι 29,00€ ανά εργατοώρα..

Η διάρκεια των συμβάσεων αφορούσε τρία (3) έτη με ημερομηνία έναρξης την 24/12/2018 για την «ERGOTRAK» &
την 11/01/2019 για την εταιρεία «ΙΜΠΕΞ» και με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη στη διάρκεια της
οποίας όταν υπήρχε η ανάγκη επισκευών συνάπτονταν εκτελεστικές συμβάσεις.


Για την εταιρεία «ERGOTRAK» από την αρχή της μέχρι και σήμερα συνάφθηκαν τρεις (3) εκτελεστικές
συμβάσεις. Πιο αναλυτικά:

1. 15117/19-08-2019 19SYMV005447948 2019-08-19 συνολικού ποσού 5.294,21€ (Προμήθειες: 5.223,54€,
Υπηρεσίες: 70,68€)
2. 9598/03-06-2020 20SYMV006813588 2020-06-03 συνολικού ποσού 4.436,68€ (Προμήθειες: 2.508,48€, Υπηρεσίες:
1.928,20€)
3. 6150/23-03-2021 21SYMV008326894 2021-03-23 συνολικού ποσού 2.224,26€ (Προμήθειες: 1.655,10€, Υπηρεσίες:
569,16€)


Για την εταιρεία «ΙΜΠΕΞ» από την αρχή της μέχρι και σήμερα συνάφθηκαν τέσσερις (4) εκτελεστικές
συμβάσεις. Πιο αναλυτικά:

1. 8466/14-05-2020 20SYMV006706315 2020-05-14 συνολικού ποσού 20.968,19€ (Προμήθειες: 14.671,59€,
Υπηρεσίες: 6.296,60€).
2. 23973/30-12-2020 20SYMV007961282 2020-12-30 συνολικού ποσού 35.279,28€ (Προμήθειες: 35.279,28€).
3. 5602/18-03-2021 21SYMV008304365 2021-03-18 συνολικού ποσού 9.583,34€ (Υπηρεσίες: 9.583,34€).
4. 13171/23-06-2021 21SYMV008802773 2021-06-23 συνολικού ποσού 16.430,87€ (Προμήθειες: 9.670,39€,
Υπηρεσίες: 6.760,48€).
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να έχει πλησιάσει προς τη λήξη της η χρονική διάρκεια των συμβάσεων χωρίς να
έχει εξαντληθεί το διαθέσιμο χρηματικό και να επιθυμούμε την χρονική παράταση για ένα -1- έτος ή μέχρι
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού εάν αυτό επέλθει πρώτο.

Η επιτροπή έχοντας υπ όψιν:
1. Τις διατάξεις 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:
α) το άρθρο 132 αναφορικά με την τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της ήτοι:
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
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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
β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και
δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:
αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή
διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη
διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και
ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής
σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί
να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου
(άρθρα 3 έως 221).
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 συμφωνίαςπλαίσιο.
Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,
δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα
αρχή, συνεπεία:
…
ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της
περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς
τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2,
μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης
σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή
στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του
αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις
διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ ' της παραγράφου 1.
«6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον
προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν οι τροποποιήσεις γίνονται κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2
του παρόντος και
β) όταν μετά τον έλεγχο νομιμότητας της αρχικής σύμβασης αυτή εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και
το συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον όριο ελέγχου για τις
συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις.
4

ΑΔΑ: Ψ6ΣΓΩΨΕ-ΚΘ6
β) 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
..»
11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην
παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε
μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
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
2. Την με αριθμ.994/18 διακήρυξη του διαγωνισμού και συγκεκριμένα τα εξής:
α) άρθρο 1.3.1 αναφορικά με το αντικείμενο της συμφωνίας -πλαίσιο ήτοι:
«Η μέθοδος της συμφωνίας – πλαίσιο (άρθρο 39 του Ν. 4412/2016), επιλέγεται ως η βέλτιστη λύση διότι από τη
φύση του αντικειμένου που πρόκειται να εκτελεστεί, προκύπτει ότι τα υπό προμήθεια υλικά δεν μπορούν να
περιγραφούν με ακρίβεια εξ αρχής και κατά είδος αλλά και αριθμό. Οι ακριβείς ποσότητες των υπό προμήθεια
υλικών θα προσμετρούνται, όταν προκύπτουν, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και θα αποτυπώνονται
στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που θα συνάπτονται με τον Ανάδοχο/ους που θα αποτελούν και τη
σχετική εντολή προς τον Ανάδοχο/ους για την προμήθεια των συγκεκριμένων υλικών. Έτσι με την προκρινόμενη
μέθοδο της συμφωνίας – πλαίσιο στο πλαίσιο της οποίας και κατ΄ εφαρμογή της κάθε επιμέρους εκτελεστικής
σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι που θα προκύψει/ουν από την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, θα καλείται να
προμηθεύσει την Υπηρεσία του δήμου, όταν απαιτείται με τα κατάλληλα υλικά για την εκτέλεση εργασιών
επισκευής και αποκατάστασης προβλημάτων των οχημάτων και μηχανημάτων που παρουσιάζονται του δήμου».
β) το άρθρο 4.5 αναφορικά με την τροποποίηση συμφωνίας πλαίσιο ήτοι:
«Η συμφωνία-πλαίσιο 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 του αρμοδίου οργάνου».
3. Την με αριθμ.πρωτ 24858/2018 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ, διακρ. τίτλος «ERGOTRAK» και συγκεκριμένα τα εξής:
«Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη από 01-01-2019 με δυνατότητα παράτασης για ένα
(1) επιπλέον έτος.»
4. Την με αριθμ.πρωτ 779/2019 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, διακρ.
τίτλος «ΙΜΠΕΞ» και συγκεκριμένα τα εξής:
«Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη από την υπογραφή αυτής με δυνατότητα
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παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.»
Αιτούμεθα τις χρονικές παρατάσεις των συμβάσων για και παρακαλούμε όπως γίνει αποδεκτό το αίτημα μας.


Την με αριθμ.πρωτ 24858/2018 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ, διακρ. τίτλος «ERGOTRAK» με αριθμό φορολογικού μητρώου 094394592,
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Σιδηροκάστρου 5-7, 11855 και τηλέφωνο
2103499000, συνολικής αξίας 13.110,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 16.256,40€
συμπ/νου ΦΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18SYMV004265387.
Αναλυτικότερα, η ανάθεση αφορούσε για τις προμήθειες, ποσοστό έκπτωσης 22,00% επί των τιμών του
πίνακα της μελέτης και για τις υπηρεσίες 2,00€ έκπτωση από τα 40,00€ ήτοι 38,00€ ανά εργατοώρα (σύνολο
7.410,00€ και 5.700,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 13.110,00€ και 16.256,40€ με ΦΠΑ 24% αντίστοιχα).

Η διάρκεια της σύμβασης αφορούσε τρία (3) έτη με ημερομηνία έναρξης την 24/12/2018 και με δυνατότητα
παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη στη διάρκεια της οποίας όταν υπήρχε η ανάγκη επισκευών συνάπτονταν
εκτελεστικές συμβάσεις. Από την αρχή της μέχρι και σήμερα συνάφθηκαν τρεις (3) εκτελεστικές συμβάσεις.
Πιο αναλυτικά:
1.

15117/19-08-2019

19SYMV005447948

2019-08-19

συνολικού

ποσού

5.294,21€

(Προμήθειες:5.223,54€,Υπηρεσίες: 70,68€)
2.

9598/03-06-2020 20SYMV006813588 2020-06-03 συνολικού ποσού 4.436,68€ (Προμήθειες:

2.508,48€, Υπηρεσίες: 1.928,20€)
3.

6150/23-03-2021 21SYMV008326894 2021-03-23 συνολικού ποσού 2.224,26€ (Προμήθειες:

1.655,10€, Υπηρεσίες: 569,16€)
Συνολική αξία των ανωτέρω εκτελεστικών συμβάσεων 11.955,16€ με ΦΠΑ 24% εκ των οποίων Προμήθειες:
9.387,12€ και Υπηρεσίες: 2.568,04€.
Αποτέλεσμα των εκτελεστικών συμβάσεων είναι να έχει εξαντληθεί το συνολικό ποσό που ήταν διαθέσιμο
για τις Προμήθειες και να έχουμε διαθέσιμο μόνο για Υπηρεσίες ποσό αξίας 4.301,24€. Οι ζημιές που έχουμε
στα φορτηγά απορριμματοφόρα την δεδομένη χρονική στιγμή χρειάζονται επισκευές με ανάγκη και για
ανταλλακτικά και για υπηρεσίες, στα οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει αναλυτική πρόβλεψη
ποσού.


Την με αριθμ.πρωτ 779/2019 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ,
διακρ. τίτλος «ΙΜΠΕΞ» με αριθμό φορολογικού μητρώου 095368953, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, που
εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Μοναστηρίου 212, 54628 και τηλέφωνο 2310536008, συνολικής αξίας
91.866,27€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 113.914,17€ συμπ/νου ΦΠΑ, η οποία
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19SYMV004324951.
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Αναλυτικότερα, η ανάθεση αφορούσε για τις προμήθειες, ποσοστό έκπτωσης 3,00% επί των τιμών του
πίνακα της μελέτης και για τις υπηρεσίες 11,00€ έκπτωση από τα 40,00€ ήτοι 29,00€ ανά εργατοώρα..

Η διάρκεια των συμβάσεων αφορούσε τρία (3) έτη με ημερομηνία έναρξης την 11/01/2019 για την εταιρεία
«ΙΜΠΕΞ» και με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος ακόμη στη διάρκεια της οποίας όταν υπήρχε η
ανάγκη επισκευών συνάπτονταν εκτελεστικές συμβάσεις. Από την αρχή της μέχρι και σήμερα συνάφθηκαν
τέσσερις (4) εκτελεστικές συμβάσεις. Πιο αναλυτικά:
1.

8466/14-05-2020

20SYMV006706315

2020-05-14

συνολικού

ποσού

20.968,19€

(Προμήθειες:

14.671,59€, Υπηρεσίες: 6.296,60€).
2.

23973/30-12-2020 20SYMV007961282 2020-12-30 συνολικού ποσού 35.279,28€ (Προμήθειες:
35.279,28€).

3.

5602/18-03-2021 21SYMV008304365 2021-03-18 συνολικού ποσού 9.583,34€ (Υπηρεσίες: 9.583,34€).

4.

13171/23-06-2021 21SYMV008802773 2021-06-23 συνολικού ποσού 16.430,87€ (Προμήθειες:
9.670,39€, Υπηρεσίες: 6.760,48€).



Το γεγονός ότι η ανάγκη χρονικής παράτασης των συμβάσεων προέκυψε λόγω του γεγονότος ότι δεν
χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο το διαθέσιμο συμβατικό ποσό. Η χρονική παράταση των συμβάσεων δεν
μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει το από 13-12-21 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
Β) Να εγκρίνει την χρονική παράταση, για ένα -1- έτος της με αριθμ. πρωτ 24858/2018 18SYMV004265387 σύμβασης
με την εταιρία με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ, διακρ. τίτλος “ERGOTRAK»
με αριθμό φορολογικού μητρώου 094394592, για την ομάδα Α και πιο συγκεκριμένα για την υποομάδα Α 24 για την
«Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης» στα πλαίσια της ανάθεσης της υπ’ αριθμό 994/18 διακήρυξης για την «Σύναψη
Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων,
μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».
Γ) Να εγκρίνει την χρονική παράταση για ένα -1- έτος της με αριθμ. πρωτ 779/2019 19SYMV004324951 σύμβασης με
την εταιρία με επωνυμία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, διακρ. τίτλος «ΙΜΠΕΞ» με αριθμό φορολογικού
μητρώου 095368953, για την Ομάδα Α «Αυτοκίνητα» (Υποομάδες Α1 – Α23, Α25 – Α28) για την «Προμήθεια
ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων
Μενεμένης», στα πλαίσια της ανάθεσης της υπ’ αριθμό 994/18 διακήρυξης για την «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο
για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου
Αμπελοκήπων - Μενεμένης».
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του
προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επί των καταμετρούμενων
Α) Εγκρίνει το από 13-12-21 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
Β) Εγκρίνει την χρονική παράταση, για ένα -1- έτος της με αριθμ. πρωτ 24858/2018 18SYMV004265387 σύμβασης με
την εταιρία με επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ, διακρ. τίτλος “ERGOTRAK» με
αριθμό φορολογικού μητρώου 094394592, για την ομάδα Α και πιο συγκεκριμένα για την υποομάδα Α 24 για την
«Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου
Αμπελοκήπων Μενεμένης» στα πλαίσια της ανάθεσης της υπ’ αριθμό 994/18 διακήρυξης για την «Σύναψη
Συμφωνίας – Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων,
μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».
Γ) Εγκρίνει την χρονική παράταση για ένα -1- έτος της με αριθμ. πρωτ 779/2019 19SYMV004324951 σύμβασης με
την εταιρία με επωνυμία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, διακρ. τίτλος «ΙΜΠΕΞ» με αριθμό φορολογικού
μητρώου 095368953, για την Ομάδα Α «Αυτοκίνητα» (Υποομάδες Α1 – Α23, Α25 – Α28) για την «Προμήθεια
ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου Αμπελοκήπων
Μενεμένης», στα πλαίσια της ανάθεσης της υπ’ αριθμό 994/18 διακήρυξης για την «Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο
για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, μηχ/των του δήμου
Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό.
Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 355/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 21.12.2021

Η Πρόεδρος
Αποστολίδου Μαρία
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