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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 5ης/2020 Έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 34
Θέμα: Έγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος
για το εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου».
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 συνεδρίασε Εκτάκτως – δια περιφοράς- η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα
από την υπ΄ πρωτ.: 5727/27-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/0706-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') –
Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» , το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1
του Ν. 4635/2019 και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του (άρθρο 10, παρ. 1).
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν συμμετείχαν: - -

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 των μελών της Ο.Ε. της έκτακτης-δια περιφοράς
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 5727/27-03-2020 πρόσκληση εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 77 του Ν.
4555/2018, το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 10, παρ. 1),
διότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεµάτων για την απρόσκοπτη και
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου : για την
Έγκριση χρονικής παράτασης Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το
εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου,
Έχοντας υπόψη:
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) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2)
Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010
3)
Την υπ’ αριθμ. 21724/27-09-2019 σύμβαση και τη χρονική παράταση αυτής με αρ. πρωτ. 29417/27-122019 του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου»
που προκηρύχτηκε με την υπ’ αριθμ. 10185/22-05-2019 Διακήρυξη
Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω Διακήρυξη προβλέπεται δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.
Επειδή έως σήμερα, δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων ούτε κατά ποσόν, ούτε
κατά ποσότητα, προτείνεται σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5594/26-03-2020 της Επιτροπής Διαγωνισμού, η παράταση
της έως 30/06/2020 και μέχρι εξαντλήσεως της αναγκαίας ποσότητας. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να
αναφερθεί ότι το υπόλοιπο της σύμβασης που θα υπογραφεί ενδέχεται να είναι μικρότερο από αυτό που
αναγράφεται στoυς πίνακες που περιλαμβάνονται στο πρακτικό λόγω προσκόμισης στην υπηρεσία μας και
άλλων παραστατικών δαπανών (τιμολόγια).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία ζητά σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 να ληφθεί
απόφαση για τη παράταση της σύμβασης για τρείς (3) μήνες, που δε θα υπερβεί το νόμιμο χρονικό διάστημα, ήτοι
έως 30/06/2020 για την παραπάνω σύμβαση.
 Την με αρ. πρωτ.:
5594/26-03-2020, γνωμοδότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ως ακολούθως,

Πρακτικό γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση σύμβασης που αφορά τον ανοικτό
διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου
Χαϊδαρίου για το έτος 2019»
Στο Χαϊδάρι σήμερα την 26η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χαϊδαρίου η Επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής
προμηθειών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
298/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΩ16ΩΗ3-Υ4Ξ), προκειμένου να εισηγηθεί την
τροποποίηση (χρονική παράταση) της συναφθείσας σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019»,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10185/22-05-2019 Διακήρυξη, και το άρθρου 221 παρ.11 περ. ζ του
Ν.4412/2016.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Κουτσοδόντης Μιχαήλ
2. Ευσταθία Κίτσου
3. Βαρυτιμιάδη Δέσποινα

Η επιχείρηση η οποία αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα αναδείχθηκε ανάδοχος, στην μοναδική ομάδα
του ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 10185/22-05-2019 Διακήρυξη για την
«Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019».
ΟΜΑΔΑ
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1

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

21724/27-09-2019

62.895,80 €

26.772,94€

Σε απόδειξη αυτού, μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και του αναδόχου, υπογράφτηκε η ως άνω σχετική
σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε μέχρι 31/12/2019 από την υπογραφή της. Επιπλέον, στο
άρθρο 4.5 της ως άνω Διακήρυξης προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης 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.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της παράτασης της οριζόμενης
υπό της σύμβασης προθεσμίας για τρείς (3) μήνες, υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα
υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων του είδους που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο και επομένως ούτε
αύξηση του ποσού της σύμβασης και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου.
Τα σημερινά υπόλοιπα της σύμβασης, ακέραια και ποσοστιαία, παρουσιάζονται στον παραπάνω
πίνακα. Η Επιτροπή σημειώνει ότι είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι το υπόλοιπο των συμβάσεων που θα
υπογραφεί ενδέχεται να είναι μικρότερο από αυτό που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα λόγω
προσκόμισης στην υπηρεσία μας παραστατικών δαπανών (τιμολόγια).
Με δεδομένο ότι, το συμβατικό αντικείμενο δεν έχει εξαντληθεί και ότι σε σχετικό άρθρο της Διακήρυξης
προβλέπεται χρονική παράταση έξι (6) μηνών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών για το έτος
2020, η επιτροπή προτείνει την παράταση της προαναφερθείσας σύμβασης, έως την 30/06/2020.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως το
άρθρο 132.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
3. Το αρ. 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το άρθρο 4.5 «Διάρκεια ισχύος της σύμβασης» και 1.3 της υπ’ αρ. πρωτ. 10185/22-05-2019
Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό
του Δήμου», υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων των
ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο και επομένως ούτε αύξηση του ποσού της σύμβασης και του
ποσού προϋπολογισμού του Δήμου.
5. Το γεγονότος ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται
υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Για την παράταση της παραπάνω σύμβασης έως τις 30/06/2020, δεδομένου ότι με την παράταση αυτή
δεν θα υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων του είδους που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο και επομένως
ούτε αύξηση του ποσού της σύμβασης και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου.
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται.
Η Αρμόδια Επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου:
1. Κουτσοδόντης Μιχαήλ

2. Ευσταθία Κίτσου 3. Βαρυτιμιάδη Δέσποινα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το υπ΄αριθμ. 5594/26-03-2020 Πρακτικό
και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο
14 παρ. 1 του Ν.4625/19, συζήτησε το θέμα.
Συνεπώς σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (9) μελών, η Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χρονική παράταση της σύμβασης, έως 30/06/2020, που αφορά στην Προμήθεια Γάλακτος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5594/26-03-20209 πρακτικό
γνωμοδότησης της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης – Παραλαβής Προμηθειών, όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό
μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο τμήμα της.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 30-03-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

