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ΘΕΜΑ: 3η Παράταση σύμβασης της προμήθειας
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου- Χολαργού».

Αριθμός Απόφασης:
158
Χολαργός σήμερα την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα
9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής
μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 21-5-2021, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος
Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας
Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών
την με αρ. πρωτ. 8869/20-5-2021 εισήγηση με θέμα: 3η Παράταση σύμβασης της
προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση
του επιβατικού κοινού του Δήμου Παπάγου- Χολαργού», της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών,
ως ακολούθως:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 4412/2016
3. Την υπ’αριθμ. 47/2020 απόφαση ΔΣ συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής δημοσιών συμβάσεων προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο
221 παρ. 11 του Ν.4412/2016.
4. Την υπ’ αριθ. 2020124 εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου προϋπολογισμού 54.500,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
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5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 15874/16-9-2020 (20PROC007319971 2020-09-16) διακήρυξης του
συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή
και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 54.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και που εγκρίθηκαν οι όροι της με την υπ’ αριθ. 226/11-09-2020 (ΑΔΑ:
6ΥΧΜΩΞ1-ΠΔ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17722/8-10-2020 Πρακτικό (1) διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού Επιτροπή Διαγωνισμού πρότεινε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα
«ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», ως προσωρινό ανάδοχο.
7.

Την υπ΄ αριθ. 270/14-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Ε2ΩΞ1-Ξ9Π) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής που εγκρίθηκε το πρακτικό (1) του διαγωνισμού

8. Την 21η-10-2020 κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθ. 270/14-10-2020 απόφαση ΟΕ (με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) σε κάθε προσφέροντα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18617/21-102020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, μαζί με αντίγραφο του Πρακτικού (1) της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.
9. Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση εντός της προβλεπόμενης πενθήμερης προθεσμίας κατά
της απόφαση της ΟΕ
10. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 19054/29-10-2020 πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών στον
προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης
11. Τον υπ’αριθ. πρωτ. 19498/4-11-2020 σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών του
προσωρινού αναδόχου ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα
12. Το υπάριθμ. 19931/9-11-2020 Πρακτικό (2) του διαγωνισμού Αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» και εισήγηση για ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
13. Την υπ΄ αριθμ. 307/11-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ65ΠΩΞ1-Ω9Π) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 2 και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον
Οικονομικό Φορέα στον οικονομικό φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» και έως του
ποσού των 37.358,83 € πλέον ΦΠΑ 24% 10.149,00, δηλαδή συνολικά 46.324,95 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και την ανάδειξη αυτού ως οριστικού αναδόχου.
14. Την υπάριθμ. 20547/18-11-2020 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης σύμφωνα με το υπ΄
αριθμ. 3.3 άρθρο της Διακήρυξης
15. Τη με αρ. πρωτ. 21375/2-12-2020 (20SYMV007758715 2020-12-02) σύμβαση με
ημερομηνία λήξης αυτής την 31η -12-2020.
16. Το με αρ. πρωτ. 21645/7-12-2020 αίτημα παράτασης της σύμβασης του αναδόχου για το
χρονικό διάστημα των τριών ( 3) μηνών και μέχρι την 31η-3-2021, λόγω των
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περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση για τη μείωση της
εξάπλωσης του ιού COVID-19.
17. Tην υπ’αριθμ. 346/21-12-2020 (ΑΔΑ:Ω144ΩΞ1-ΜΓΠ) απόφαση Οικονομικής
επιτροπής για παράταση της σύμβασης μέχρι 31-3-2021.
18. Την υπ’αριθμ. 22470/17-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007875409) 1η τροποποίηση της
υπ’αριθμ. 21375/2020 σύμβασης για παράταση αυτής για χρονικό διάστημα (3) μηνών
μέχρι την 31η-3-2021.
19. Τα με ημερομηνία 11-1-2021 & 26-1-2021 ηλεκτρονικά μηνύματα της εταιρείας με
φωτογραφίες προτεινόμενων στεγάστρων
20. Το υπ’αριθμ. 1729/29-1-2021 έγγραφο μας με παρατηρήσεις σχετικά με τα προτεινόμενα
στέγαστρα
21. Το με ημερομηνία 8-3-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας σας με νέα
προτεινόμενα στέγαστρα
22. Το υπ’αριθμ. 4570/10-3-2021 έγγραφο μας σύμφωνη γνώμη για τα νέα προτεινόμενα
στέγαστρα
23. Την υπ’αριθμ. 5657/30-3-2021 αίτηση του αναδόχου προμηθευτή για νέα παράταση
σύμβασης μέχρι να εγκριθούν τα νέα στέγαστρα από τον ΟΑΣΑ και λόγω των
περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση για τη μείωση της
εξάπλωσης του ιού COVID-19.
24. Την υπ’αριθμ, 5949/2-4-2021 εισήγηση της επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής Δημόσιων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 2ης παράτασης της
σύμβασης.
25. Την υπ’αριθμ. 98/7-4-2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΚΨΩΩΞ1Τ6Ω) για έγκριση 2ης παράτασης της σύμβασης για το χρονικό διάστημα (2) μηνών
μέχρι να εγκριθούν τα νέα στέγαστρα από τον ΟΑΣΑ δηλ. Μέχρι στις 31-5-2021.
26. Την υπ’άριθμ. 6275/8-4-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008425822) 2η τροποποίηση της
υπ’αριθμ. 21375/2020 σύμβασης για παράτασς αυτής μέχρι την 31η-5-2021.
27. Την υπ’αριθμ. 8721/19-5-2021 αίτηση για 3η παράταση της σύμβασης για χρονικό
διάστημα (2) μηνών μέχρι ο ΟΑΣΑ να εγκρίνει τα νέα προτεινόμενα στέγαστρα που
έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 5-4-2021, δηλαδή μέχρι 31-7-2021.
28. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο
72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
Παρ. 1.γ «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»,
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της Παρ. β «β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από εισήγηση της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας
η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α, και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό
αίτημα του αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.»
,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Να δοθεί 3η παράταση υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 21375/2-12-2020 σύμβασης της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του
Δήμου Παπάγου- Χολαργού», το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, έως και 31-07-2021,
μέχρι να εγκρίνει ο ΟΑΣΑ τα νέα προτεινόμενα στέγαστρα, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1γ
“Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους” του Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσιών συμβάσεων προμηθειών και
Υπηρεσιών βάσει της υπ’ αριθμ. 47/2020 απόφασης ΔΣ

Η Πρόεδρος

Ξανθή Αντωνοπούλου

Τα Μέλη

Τζωρτζίνης Σταύρος

Ιωάννης Μπαρλής

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•

Την εισήγηση της Προέδρου

•

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

•

Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Εγκρίνει :
Να δοθεί 3η παράταση υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 21375/2-12-2020 σύμβασης της προμήθειας
με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την
δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του
Δήμου Παπάγου- Χολαργού», το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, έως και 31-07-2021,
μέχρι να εγκρίνει ο ΟΑΣΑ τα νέα προτεινόμενα στέγαστρα, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1γ
“Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους” του Ν. 4412/2016.

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
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