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Αριθμός Πρακτικού 11
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 11-3-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 13:45 σε
έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 8682/11-3-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της,
πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα
πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Μπίτζιος Δημ..
Απόντες
1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Ταγαράς Βασ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Παράταση χρόνου ισχύος της δημόσιας σύμβασης της
προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ προϋπολογισμού μελέτης
133.800,96€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», διότι ο συμβατικός χρόνος της εν θέματι σύμβασης
έληξε στις 3-3-2020 και πρέπει άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες για την απαιτούμενη παράτασή του,
καθώς δεν έχουν παραδοθεί όλες οι συμβατικές ποσότητες και η προμήθεια καυσίμων είναι
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 106η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Παράταση χρόνου ισχύος της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
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ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΙΝΗΣΗΣ

–

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

προϋπολογισμού

μελέτης

133.800,96€

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 32/369/2019
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανατέθηκε απευθείας η δημόσια σύμβαση για την
εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης
133.800,96€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
ως εξής:

ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)

Α/Α
Είδο
υς

1

2

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Βενζίνη
αμόλυβδη
(20/6641.0001)
Πετρέλαιο
κίνησης
(20/6641.0001)

Μονάδα
μέτρησης
(μ/μ)

lt

Ποσότητα
(σε μ/μ)

Τιμή
μελέτης
ανά μ/μ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

600

Ενδεικτική
Δαπάνη
μελέτης
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

1,34

Προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης (% στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους την ημέρα
παράδοσής του, όπως αυτή
προσδιορίζεται από το
Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Περιφ.
Ενότητας Κορινθίας)

Ποσοστό έκπτωσης
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

-4%

ΜΕΙΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

-4%

ΜΕΙΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ

804,00
lt

90.000

1,19
107.100,00

Η έκπτωση μπορεί να διαφέρει ανά είδος αλλά ισχύει για όλη την ποσότητα του κάθε είδους.

Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 7525/3-3-2020 εισήγηση της επιτροπής
αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης
(Κατεπείγον)»
Σχετ.: 1. Το με αριθμ. 7522/03-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του
Δήμου
Κορινθίων
2. Έγγραφο της αναδόχου της προμήθειας με αρ. 7386/03-03-2020 περί αποδοχής της
παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης .
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 30309/2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005509213/03-09-2019) σύμβαση μεταξύ του
Δήμου και της ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για την προμήθεια καυσίμων
κίνησης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως συμβατικός χρόνος ισχύος οι έξι (6) μήνες από
την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ήτοι από την 03-09-2020 έως 03-03-2020,
2. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο με αρ. 7522/03-03-2020 της ΔΚΑΝ περί παράτασης ισχύος
της σύμβασης.
3. Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», Ν.
4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά
όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις
συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των
προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας
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4.

5.
6.
7.
8.

σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, […], ζ) στο 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 παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών», σύμφωνα με
την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β)
έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από
τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη
διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 2. α.
Τη σύμφωνη γνώμη της ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για την παράταση
ισχύος της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες σύμφωνα με το έγγραφο της.
Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ισχύος έως την 21-09-2021.
Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως
την 03-05-2020 ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, προκειμένου να παραδοθούν οι
συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου και χωρίς
επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.
Για την Επιτροπή
Ελένη Σαββανού

Άννα Γιαβάση

Αντώνιος Σούκουλης

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω
αναφερομένης σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 3-5-2020, προκειμένου να
παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς
επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο
του διαγωνισμού, την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την
εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρατείνει τον χρόνο ισχύος της με αριθμό 30309/2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005509213/3-9-2019)
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προμήθεια καυσίμων κίνησης της αριθμ. 28/2019 μελέτης για
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ) συνολικού προϋπολογισμού μελέτης
133.800,96€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 3-5-2020,
προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού
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αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως
ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/106/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 12-3-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

