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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
Έγκριση
παράτασης
της
αριθ.
47337/19-12-2019
ΘΕΜΑ
:
(19SYMZV006103791
2019-12-24 )
σύµβασης για την «Προµήθεια
Συντήρησης , Αναβάθµισης , Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού
Συστήµατος », σύµφωνα µε το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016.
Σύµφωνα, µε την περιπτ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 3 «Αρµοδιότητες οικονοµικής
επιτροπής δήµων και περιφερειών» του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος
Α’), το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010)
τροποποιείται ως εξής: η Οικονοµική Επιτροπή «Αποφασίζει αιτιολογηµένα
τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονοµικού
αντικειµένου συµβάσεων στη βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Στις συµβάσεις του
προηγούµενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη
απόφασή της.»
Σύµφωνα, µε την Οδηγία 22/2017 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., η σχετική περιπτωσιολογία
επιτρεπτών τροποποιήσεων δεν είναι ενδεικτική, αλλά περιοριστική, ήτοι µόνο στις
συγκεκριµένες περιπτώσεις και µε τήρηση σωρευτικά των οικείων, κατά
περίπτωση, προϋποθέσεων, επιτρέπεται η τροποποίηση της αρχικής σύµβασης,
χωρίς να ακολουθήσει η αναθέτουσα αρχή νέα διαδικασία ανάθεσης.
Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται ότι, για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων
που ρυθµίζουν τις επιτρεπτές τροποποιήσεις, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά
οι προϋποθέσεις, που επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις, όπως παρατίθενται στη
συνέχεια.
Επισηµαίνεται
ότι οι διατάξεις
περί
τροποποιήσεων,
ανά περίπτωση,
καταλαµβάνουν τόσο τις συµβάσεις άνω των ορίων όσο και τις συµβάσεις κάτω
των ορίων, καθώς, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του ν.4412/2016: «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται, µε την
επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε όλες τις συµβάσεις των περιπτώσεων α΄
και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιµώµενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται
στις επιµέρους διατάξεις αυτού.». Το ίδιο ισχύει και ως προς τις συµβάσεις
παραχώρησες έργων και υπηρεσιών, ήτοι οι διατάξεις νόµου 4413/2016 που
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αφορούν στην τροποποίηση των συµβάσεων εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης παραχώρησης. (ΕΑΑ∆ΗΣΥ Οδηγία 22/2017)

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/201645 καθορίζονται τα κριτήρια
που καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύµβασης ουσιώδη, ήτοι
τροποποίηση που επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύµβασης έκ
µέρους της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις, οι
οποίες ενσωµατώνουν τις αντίστοιχες ρυθµίσεις των Οδηγιών, η τροποποίηση της
σύµβασης, κατά τη διάρκειά της, θεωρείται ουσιώδης µε την έννοια ότι καθιστά τη
σύµβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς
συναφθείσα στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως (δ), οι οποίες µπορεί να
συντρέχουν εναλλακτικά και δεν απαιτείται η σωρευτική συνδροµή
τους.(ΕΑΑ∆ΗΣΥ Οδηγία 22/2017)
Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 132
του Ν4412/2016, 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. (άρθρο 132 παρ.4 Ν.4412/2016)
Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους,
δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. (άρθρο 132 παρ.1ε
Ν.4412/2016)
Στην περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/201645 ορίζεται
ότι: «. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να τροποποιούνται χωρίς
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:…
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 συµφωνίαςπλαίσιο.» [2] Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των
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τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής
σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο»,
Το καταχωρηµένο πρωτογενές
αίτηµα
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), το οποίο έλαβε Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης
Μητρώου (Α∆ΑΜ) 19REQ006009643 2019-12-11
Την υπ’αριθ 9/2019 Μελέτη «Προμήθεια Συντήρησης , Αναβάθμισης , Τεχνικής
Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το
Τµήµα
προγραµµατισµού,
Οργάνωσης
Πληροφορικής
και
∆ιαφάνειας
CPV:48000000-8 " Πακέτα λογισµικού και συστήµατα πληροφορικής ”
Το υπ’αριθµ πρωτ 46467/2-12-2019 Τεκµηριωµένο Αίτηµα ∆ιατάκτη για Ανάληψη
Υποχρέωσης για την προµήθεια
µε τίτλο: “ Προµήθεια Συντήρησης ,
Αναβάθµισης , Τεχνικής Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος ”
συνολικού ποσού 47.616,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 1 έτος
Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε
την υπ’ αριθµ. αριθ 973/11-12-2019 µε Α∆Α : Ψ04ΛΩ93-ΩΧΤ Απόφαση
Ανάληψης ∆απάνης .
Την 6064/46810/12-12-2019(Α∆Α ΨΘΒ0Ω93-ΣΘΧ) Απόφαση του ∆ηµάρχου
∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθ 9/2019 µελέτη και η διενέργεια της,
Προµήθεια Συντήρησης , Αναβάθµισης , Τεχνικής Υποστήριξης του
Πληροφοριακού Συστήµατος µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
λόγω πηγαίου κώδικα », σύµφωνα µε το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης)
Την υπ αριθ 46916/13-12-20 πρόσκληση υποβολής προσφοράς
SYSTEMS A.E

προς την UNI

Με την υπ΄αριθ 6103/47266/17-12-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου ανατέθηκε στην
UNI SYSTEMS A.E ,µε ΑΦΜ.094029552 ∆ΟΥ Γ. ΠΕΙΡΑΙΑ , έδρα ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ 1923 ΤΚ 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, και υπογράφθηκε η αριθ.πρωτ. 47337/19-12-2019
(19SYMZV006103791 2019-12-24 ).
Σύµφωνα
µε
το
άρθρο
3
της
υπ΄αριθ.
47337/19-12-2019
(19SYMZV006103791
2019-12-24 ) σύµβασης
“...Η χρονική διάρκεια
εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα (1)
έτος και συγκεκριµένα την περίοδο 1/1/2020 έως 31-12-2020. Η σύµβαση
δύναται να ανανεωθεί για το επόµενο έτος σύµφωνα µε τους όρους του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΤΟΣ Ε του παρόντος ..”
Η ανωτέρω προτεινόµενη τροποποίηση κρίνεται ως µη ουσιώδες .
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
1. Των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Την αριθµ. 47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791 2019-12-24 )
σύµβαση
4. Το
υπ΄αριθ
38275/22-12-2020
έγγραφο της Αναδόχου για την
παράταση της σύµβασης
5. Την υπ΄αριθ 38505/22-12-2020 γνωµοδότηση της επιτροπής
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καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει:
1. Τη χρονική παράταση – τροποποίηση της αριθµ. πρωτ. 47337/19-122019 (19SYMZV006103791 2019-12-24 ) Σύµβαση και µέχρι την
εξάντληση του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την αναπροσαρµογή των
τιµών και σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν αυτή.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 3. «…….3. ∆ιάρκεια της σύµβασης»
Κατά τ΄ άλλα ισχύουν οι όροι της αριθµ. Πρωτ. 47337/19-12-2019
(19SYMZV006103791 2019-12-24 ) Σύµβασης ως έχουν.
Εσωτ. ∆ιανοµή :

Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών &∆ιοικητικών Υπηρεσιών

1. Τµ. Προµηθειών
Ιωάννης Τσουδερός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ.:
Τηλέφωνο:
Αριθ. Fax:

Άγιος Στέφανος,

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου
145 65 Άγιος Στέφανος
2132030600
2132030630

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡ. 1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
(Προϋπολογισµού 14.892,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)-

Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 24η Ιανουαρίου 2020, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ., σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παραλαβής
και Παρακολούθησης του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την
115/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την συγκρότηση επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών Μηχανηµάτων και
Οχηµάτων του ∆ήµου, προκειµένου να προβεί στην αξιολόγηση του αριθ. πρωτ.
43626/20-11-2019 αιτήµατος της ∆/νσης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της αριθ.
πρωτ.24467/28-6-2019 Σύµβασης (Α∆ΑΜ:19SYMV005192616 2019-7-01), αποτελούµενη
από τους:

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Απόστολος

2.

Τακτικό Μέλος

Τζιλίνης Λάµπρος

3.

Τακτικό Μέλος

Μαρίτσα ∆έσποινα

Με την υπ΄αριθ 2828/20141/23-5-2019 Α∆Α : ΨΕΕΕΩ93-5ΥΓ 19ΑWRDOO5001269 201905-23 Απόφαση ∆ηµάρχου ανατέθηκε η υπηρεσία « Ρυµούλκησης Μεταφοράς οχηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού» στην εταιρία «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ ∆. ΧΡΗΣΤΟΣ µε ΑΦΜ 019827605 ∆ΟΥ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ και µε έδρα επί ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 70 ΤΚ 152 31 και υπογράφθηκε η
αριθ πρωτ. 24467/28-6-2019 Σύµβασης (Α∆ΑΜ:19SYMV005192616 2019-7-01)
Στο άρθρο 1 - «Αντικείµενο και προδιαγραφές » προβλέπεται:
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Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι εργασία µεταφοράς βαρέων οχηµάτων ,
µηχανηµάτων και εξοπλισµού µεγάλου βάρους - διαστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του ∆ήµου ∆ιονύσου

Όσον αφορά για τα βαρέα οχήματα ενδεικτικά πρόκειται για απορριμματοφόρα,
πυροσβεστικά, ανατρεπόμενα φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία και τράκτορες (στα οποία
το μικτό βάρος τους δε ξεπερνά τους 40t).
Όσον αφορά τα μηχανήματα έργου ενδεικτικά πρόκειται για εκσκαφείς, φορτωτές,
σάρωθρα και πολυμηχανήματα έργου.....
Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτικές και
είναι δυνατή η αυξομείωση τους βάση των πραγματικών αναγκών κατά τη διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς όμως να επιτρέπεται η υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.
καθώς και
Στο άρθρο 3 - Οικονοµικοί όροι -πληρωµές
Στον πίνακα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι µεταφορές των βαρέων οχηµάτων εντός
των ορίων του ∆ήµου ή εκτός των ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου σε ακτίνα µικρότερη των 40
km.
Με την αριθ. πρωτ. 380/22-10-2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η
αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης του µε αριθ κυκλοφορίας ΚΥ 689 Πυροσβεστικού
Οχήµατος µάρκας STEYR , το οποίο παραχωρήθηκε στον ∆ήµο ∆ιονύσου από την Υπηρεσία
Πολιτικής Προστασίας ( ΥΠΑ ) για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου
Με την υπ΄αριθ.43626/20-11-2019 επιστολή της, η ∆/νση Περιβάλλοντος ζητά την
σύµφωνη γνώµη του αναδόχου για την τροποποίηση της 24467/28-6-2019 Σύµβασης
(Α∆ΑΜ:19SYMV005192616 2019-7-01) χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου για
την µεταφορά του Πυροσβεστικού Οχήµατος από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας
(ΥΠΑ ), το οποίο βρίσκεται στον αερολιµένα Θεσσαλονίκης '' ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ''
Με το υπ αριθ πρωτ 45027/2-12-2019 έγγραφό του ο ανάδοχος αποδέχεται την
τροποποίηση της σύµβασης και αποστέλλει την υπ΄αριθ 46003/9-12-2019 οικονοµική
προσφορά του ποσού 1.984,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.
Καθώς το συγκεκριµένο αίτηµα τροποποίησης α) δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της
σύµβασης, β) δεν επιφέρει οποιαδήποτε αύξηση της τιµή και γ) η ανάγκη τροποποίησης
προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή
αναθέτουσα αρχή η δωρεάν παραχώρηση του υπ΄αριθ ΚΥ 689 Πυροσβεστικού Οχήµατος
µάρκας STEYR από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ( ΥΠΑ )
Κατόπιν των ανωτέρω και προκείµενου για την παραλαβή του Πυροσβεστικού Οχήµατος
από τον αερολιµένα Θεσσαλονίκης
'' ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ''αποδεχόµαστε την αριθ. Πρωτ.
43626/20-11-2019 επιστολή της ∆/νσης Περιβάλλοντος και προτείνετε η τροποποίηση της
αριθ. πρωτ. 24467/28-6-2019 Σύµβασης (Α∆ΑΜ:19SYMV005192616 2019-7-01)
, στο
άρθρο 3 να συµπεριληφθεί και η µεταφορά βαρέων οχηµάτων όπως του Πυροσβεστικού
Οχήµατος από τον αερολιµένα Θεσσαλονίκης '' ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ '' στο ποσό των 1.984,00€
συµπ/νου ΦΠΑ 24%.
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Κατά τα αλλά ισχύει η αριθ.πρωτ. 24467/28-6-2019 Σύµβασης (Α∆ΑΜ:19SYMV005192616
2019-7-01) Σύµβαση.

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα

O Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παπαδόπουλος Απόστολος

1) Τζιλήνης Λάµπρος
2) Μαρίτσα ∆έσποινα

Συνηµµένα: 1) Η υπ αριθ 380/22-10-2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
2) Η υπ αριθ 43626/20-11-2019 επιστολή της ∆/νσης Περιβάλλοντος στον ανάδοχο
3) Η υπ αριθ 45027/2-12-2019 απάντηση του αναδόχου
4) Η υπ αριθ 46003/9-12-2019 προσφορά του αναδόχου
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