ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ

Αγ. Στέφανος, 14 /05/2020
Αρ.Πρωτ. 10829

Γνωµοδότηση επιτροπής δυνάµει της υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου

Σήµερα στις 14 του µήνα Μαΐου
του έτους 2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ.
συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε
είδη και εργασίες πρασίνου, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 176/14.04.2020
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί της ενεργοποίησης
του δικαιώµατος της µε αρ. πρωτ. 26109/10.07.2019 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου
∆ιονύσου και της ΜΑΡΙΑ ∆. ΣΙ∆ΕΡΗ µε Α.Φ.Μ. 036692199, ∆ΟΥ Αµαρουσίου , που
εδρεύει επι της οδού Μπουµπουλίνας 10α , Λυκόβρυση.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι:
1. Πάζιος Γεώργιος , πρόεδρος, υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου
2. Βουτσάς Ευάγγελος , υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου
3. Ασπιώτης Φίλιππος , µέλος, υπάλληλος του ∆ήµου ∆ιονύσου
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :
1. 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.»
2. Την παρ.1 περίπτωση ζ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα,
ανάµεσα στις αρµοδιότητες των γνωµοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται 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.
3. Την υπ’ αριθ. 176/14.04.2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης
της επιτροπής.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 26109/10.07.2019 σύµβαση πόσου 56.221,23€ συµπ/νου
ΦΠΑ µεταξύ του ∆ήµου ∆ιονύσου και της Μαρία ∆. Σιδέρη.
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5. Το υπ αριθ.πρωτ. 10354/08.5.2020 έγγραφο του τµήµατος προµηθειών για την
ενεργοποίηση ∆ικαιώµατος προαίρεσης της σύµβασης προς την εταιρεία Μαρία ∆.
Σιδέρη.
6. Την µε αρ. e-73197/13.05.2020
εγγυητική καλής εκτέλεσης του Ταµείου
Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων ,
της Μαρία ∆. Σιδέρη , ποσού
681,00€

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
7. Θετικά για την ενεργοποίηση ∆ικαιώµατος προαίρεσης και µόνο της υπ’ αριθ. πρωτ.
26109/10.07.2020
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου ∆ιονύσου και της Μαρία ∆.
Σιδέρη
και µέχρι το ποσό των 16.866,36€ συµπ/νου ΦΠΑ24% χωρίς την
αναπροσαρµογή των τιµών και σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν αυτή.

Η Επιτροπή

1) Πάζιος Γεώργιος

2) Βουτσάς Ευάγγελος

3) Ασπιώτης Φίλιππος
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