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ΘΕΜΑ : Αίτηση παράτασης της προθεσµίας προσκόµισης των σχετικών
δικαιολογητικών κατακύρωσης Προσωρινού αναδόχου για την
"Προµήθεια Ασφάλτου "

Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- πρόγραµµα Καλλικράτης " ( ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010 ) , όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 203, εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 '' µεταρρύθµιση του
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της
Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ ( Πρόγραµµα
Κλεισθένης ) ......" ( ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και τροποποιήθηκε ξανά µε την παρ.1 του
άρθρου 14 " Ρύθµιση Οικονοµικών Θεµάτων ΟΤΑ του Ν. 4625/2019 ¨Ρυθµίσεις του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις " ( ΦΕΚ Α΄139/3108-2019)
Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονοµικής
Επιτροπής .
Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 " Λειτουργία Οικονοµικής Επιτροπής Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 '' Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου και
Περιφερειών " , του Ν. 4623/2019 " Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα ( ΦΕΚ
Α΄134/09-08-2019 ) .
Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147Α ) " ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , προµηθειών και Υπηρεσιών (
προσαρµογή στις Οδηγίες 2014 /24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) "
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Με τις υπ αριθ 184/22-4-2020 και 210/4-5-2020 εγκρίθηκαν η υπ΄αριθ 8/2020 µελέτη,
οι όροι διακήρυξης και ορίσθηκαν τα µέλη της επιτροπής για την διεξαγωγή του πρόχειρου
διαγωνισµού '' Προµήθεια ασφάλτου'' .
Με την υπ αριθ 265/16-6-2020 εγκρίθηκε το πρακτικό Νο 1
ανακηρύχτηκε η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ανάδοχος.

της επιτροπής και
Α.Ε
προσωρινός

Στις 23-6-2020 η επιτροπή του διαγωνισµού απέστειλε την υπ΄αριθ 14325 πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον ανάδοχο, µε την όποια τον καλούσε εντός
δέκα (10) ηµερών να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης .
Στις 3/7/2020 ο ανάδοχος απέστειλε το υπ΄αριθ.πρωτ 15835/8-7-2020 έγγραφο ζητώντας
10 ήµερη παράταση .
Με βάση το άρθρο 41 και συγκεκριµένα παρ. 2 της από 13-4-2020 ΠΝΠ όπως αυτή
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020 ( Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων
συνεπειών την πανδηµίας του κορωνοϊου COVID -19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις.)όπως κυρώθηκε µε τον Ν 4690/2020 ΦΕΚ Α΄104/30-5-2020.
Ο ανάδοχος µπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσµίας προσκόµισης των σχετικών
δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύµατος υποβολής της αίτησης έκδοσης των
απαιτούµενων δικαιολογητικών ή αδυναµίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής
λειτουργίας των αντίστοιχων αρµόδιων υπηρεσιών ή µερικής αναστολής λειτουργίας αυτών,
στο πλαίσιο των µέτρων αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊου COVID -19ή για άλλο
σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσµία παρατείνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του συλλογικού
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών .
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Την αριθµ. 265/16-6-2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
Την από 3/7/2020 επιστολή της Αναδόχου εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε µε αριθ. πρωτ. 15835/8-7-2020

καλείται την Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει:
1. Την Αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε για
την
παράταση της προθεσµίας προσκόµισης των σχετικών δικαιολογητικών
κατακύρωσης Προσωρινού αναδόχου για την "Προµήθεια Ασφάλτου "

Εσωτ. ∆ιανοµή :

Με εντολή ∆ηµάρχου
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών & ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών

1. Τµ. Προµηθειών

Συν: η από 3/7/2020 αίτηση της
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε

Ιωάννης Τσιουδερός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Αγ. Στέφανος, 22/05/2020
Αρ.Πρωτ.

Γνωµοδότηση επιτροπής δυνάµει της υπ’ αριθ. 176/2020 Απόφασης
Οικονοµικής Επιτροπής

Σήµερα στις 22 του µήνα Μαΐου του έτους 2020 ηµέρα Παρασκευή
και ώρα
10.00 π.µ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και
παροχής υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών η οποία συγκροτήθηκε
µε την υπ’ αριθ. 176/2020 Απόφαση του Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να
γνωµοδοτήσει επί της τροποποίησης της µε αρ. πρωτ. 8711/25-02-2019
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου ∆ιονύσου και της εταιρίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠ.
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ .
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι:
Χαχαλή Ασηµίνα , πρόεδρος, υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου
Παππά Ελευθερία, µέλος, υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου
Μαρουλάκη Ζωή , µέλος, υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :
Την παρ. 11 περίπτωση β’ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων», όπου ορίζεται
ότι: «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.»
Την παρ.1 περίπτωση ζ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα,
ανάµεσα στις αρµοδιότητες των γνωµοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται
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κατά το 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.
Την υπ’ αριθ. 176/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπης
περί
συγκρότησης της επιτροπής.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8711/25-02-2019
σύµβαση πόσου 26.031,82€
συµπ/νου ΦΠΑ µεταξύ του ∆ήµου ∆ιονύσου και της αναδόχου εταιρίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
Την µε αρ. πρωτ. 10217/06-05-2020 επιστολή της αναδόχου εταιρίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ µε την οποία αιτείται να τροποποιηθεί η
σύµβαση τους για τους λόγους που επικαλείται και οι οποίοι κρίνονται
βάσιµοι και να εκχωρηθεί το υπόλοιπο µέρος αυτής στην δεύτερη των
αιτούντων, ήτοι στην εταιρία µε την επωνυµία «DRASISCAMP Ι.Κ.Ε.» και
διακριτικό τίτλο «DRASISCAMP», που εδρεύει στη Θήβα οδός Πινδάρου αρ.
10, µε Α.Φ.Μ. 98374713 και εκπροσωπείται νόµιµα (από τον Ιωάννη Λ.
Κούτσικο), µε ταυτόχρονη απαλλαγή της ευθύνης της πρώτης των
αιτούντων από κάθε υποχρέωση από τη σύµβαση από την ηµεροµηνία
τροποποίησης αυτής και έπειτα.
Το γεγονός ότι η τροποποίηση της σύµβασης προβλέπεται να είναι µόνο κατά
την επωνυµία
και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονοµικού της
αντικειµένου.
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
Θετικά για την εξέταση της δυνατότητας να εκχωρηθεί το υπόλοιπο µέρος της υπ’
αριθ. Πρωτ. 8711/25-02-2019 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου ∆ιονύσου και της
εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ήτοι ΠΟΣΌ 13.357,50€

Η Επιτροπή
1. Χαχαλή Ασηµίνα

2. Παππά Ελευθερία

3. Μαρουλάκη Ζωή
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