Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.01.10 13:31:04
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΩ6Ρ46ΜΩ0Ι-1ΧΤ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ

Βαζκφο Αζθαιείαο : Αδηαβάζκεην
Βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο: Καλνληθφ
Υξφλνο δηαηήξεζεο: ην δηελεθέο
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ
ΓΖΚΟ
N.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-N.ΥΑΙΘΖΓΟΛA


Νέα Φηιαδέιθεηα 5/1/2022
Αξηζ. Πξση. : 223/7-1-2022

Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξηρ
Πολιηικών Οπγάνων
Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 1/2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 3/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο
γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα
θάδσλ απνξξηκκάησλ» - (Α.Μ. 154/21)».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 5 ηνπ κήλα Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.
1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.
4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 69 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ
ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 29442/46/31-12-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ
θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο
ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
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άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 69
Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ θαη ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1)
Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο
2) Κνζθνιέηνο σηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Κνπεινχζνο Υξήζηνο
6) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 7) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2)
εξεηάθεο Νηθφιανο,
νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε :
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 29413/30-12-2021 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο
παξαθνινχζεζεο-παξαιαβήο πξνκεζεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 13/2021 απφθαζε
Ο.Δ. επί ηνπ ζέκαηνο:
Θέμα: ΔΓΘΡΗΖ ΥΡΟΛΗΘΖ ΠΑΡΑΣΑΖ ΣΖ ΤΚΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΛ
ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΚΔ ΣΗΣΙΟ «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΓΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ» - (Α.Κ.
154/21) ΤΛΟΙΗΘΟΤ ΠΟΟΤ 36.456,00€ ΤΚΠ. Φ.Π.Α.
σεη.: 1. Τπ’ αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 29057/27-12-2021 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο
DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΠΔ
2. Τπ’ αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 16896/7-12-21 ζχκβαζε κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» (ΑΓΑΜ: 21SYMV009727340) πνζνχ
29.400,00€, Φ.Π.Α. 24% 7.056,00€ ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ 36.456,00€
Κχξηε Πξφεδξε,
Έρνληαο ππφςε :
 Σν άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ
θαη 2014/25/ΔΔ)'' «πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο»
φπνπ αλαθέξνληαη ηα εμήο: «α) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ





πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή
αλαζέηνπζα αξρή θαη β) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε
ηεο ζχκβαζεο.».

Σελ Α.Μ. 154/2021 κειέηε ηεο Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ &
ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ, βάζεη ηεο νπνίαο εθηειείηαη ε πξνκήζεηα κε ηίηιν
«Ππομήθεια κάδων αποππιμμάηων» ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο
Υαιθεδφλαο.
Σελ
ππ΄
αξηζκ.
πξση.
16896/7-12-21
ππνγξαθείζα
ζχκβαζε(ΑΓΑΚ:21SYMV009727340- ΑΓΑ:676346ΜΩ0Ι-ΦΓΣ) κεηαμχ ηνπ
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Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ηεο εηαηξείαο DIMCOM
ΚΟΛΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ, κε ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ2021.
Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 29057/27-12-2021 εκπξφζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ,
κε ηελ νπνία δεηείηαη παξάηαζε ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζχλνιν ηεο
ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ήηνη έσο θαη ηιρ 23/1/2022, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο
θξίζεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηδίσο ζηελ βηνκεραλία παξαγσγήο
πιαζηηθψλ εηδψλ, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ αλσκαιία ηεο αγνξάο, ιφγσ ηεο
παλδεκίαο COVID -19.
Σν άξζξν 206 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ
θαη 2014/25/ΔΔ)'' «Υξφλνο Παξάδνζεο Τιηθψλ» φπνπ αλαθέξεηαη ην εμήο:

«1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά
φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο
παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο
πξνυπνζέζεηο: α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132, β) έρεη
εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ
είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν
πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, γ) ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ
ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο»

Παξαθαινχκε φπσο, θαηά ηελ πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
εηζεγεζείηε ζην ζψκα ηε ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ή κε ηεο ρξνληθήο
παξάηαζεο έσο θαη ηιρ 23/1/2022 ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» (ΑΓΑΜ: 21SYMV009727340) ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο.
ςν.:

Τπ’ αξηζκ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 29057/27-12-2021 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο
DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΠΔ

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 1/2022 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο απφςεηο ησλ
κειψλ ηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ
απφ απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/19, ελ ζπλερεία απφ απηέο ηεο
πεξηπη. α ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.4625/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ
άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20, θαζψο επίζεο:






Σν άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Γεκφζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)'' «πεξί ηξνπνπνίεζεο ζπκβάζεσλ θαηά ηε
δηάξθεηά ηνπο» θαη ην άξζξν 206 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ («Υξφλνο Παξάδνζεο
Τιηθψλ»)
Σελ Α.Μ. 154/2021 κειέηε ηεο Γ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ &
ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ, βάζεη ηεο νπνίαο εθηειείηαη ε πξνκήζεηα κε ηίηιν
«Ππομήθεια κάδων αποππιμμάηων» ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
Νέαο Υαιθεδφλαο.

Σελ
ππ΄
αξηζκ.
πξση.
16896/7-12-21
ππνγξαθείζα
ζχκβαζε(ΑΓΑΚ:21SYMV009727340- ΑΓΑ:676346ΜΩ0Ι-ΦΓΣ) κεηαμχ ηνπ
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Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ηεο εηαηξείαο DIMCOM
ΚΟΛΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ, κε ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ 2021.
Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 29057/27-12-2021 εκπξφζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ,
κε ηελ νπνία δεηείηαη παξάηαζε ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην ζχλνιν ηεο
ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ήηνη έσο θαη ηιρ 23/1/2022, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο
θξίζεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηδίσο ζηελ βηνκεραλία παξαγσγήο
πιαζηηθψλ εηδψλ, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ αλσκαιία ηεο αγνξάο, ιφγσ ηεο
παλδεκίαο COVID -19.

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Δγκπίνει ηελ σπονική παπάηαζη έσο θαη ηηο 23/1/2022 ηεο ππνγεγξακκέλεο
κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο Υαιθεδφλαο θαη ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο
DIMCOM ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΠΔ ζχκβαζεο κε ηίηιν «Ππομήθεια κάδων
αποππιμμάηων» (Α.Μ. 154/2021), (ΑΓΑΜ: 21SYMV009727340) γηα ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο θαη ηελ αίηεζε ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο
ιφγνπο, θαη εηδηθφηεξα ιφγσ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη
ηδίσο ζηελ βηνκεραλία παξαγσγήο πιαζηηθψλ εηδψλ, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ
αλσκαιία ηεο αγνξάο, ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID -19.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 3/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία
Δζωηεπική Γιανομή :
-

Γ/λζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ
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