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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
Έγκριση
παράτασης
της
αριθ.
38530/24-12-2020
ΘΕΜΑ
:
(20SYMV007929937
2020-12-24 )
σύµβασης για την «Παροχή
υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών
οχηµάτων», 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) 20REQ007767475 2020-12-03
Την υπ’αριθ 12/2020 Μελέτη «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την
εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων» που συντάχθηκε και
θεωρήθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών CPV:79415200-8 " Υπηρεσίες
παροχής συµβούλων σε θέµατα σχεδιασµού "
Το υπ’αριθµ πρωτ 30437/3-12-2020 Τεκµηριωµένο Αίτηµα ∆ιατάκτη για Ανάληψη
Υποχρέωσης για την προµήθεια µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για
την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων» συνολικού ποσού
24.8000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για 1 έτος
Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε
την
υπ’ αριθµ. αριθ
868/3-12-2020 µε Α∆Α : ΨΜΑ1Ω93-ΩΜΞ Απόφαση
Ανάληψης ∆απάνης .
Την 3254/30631/4-12-2020(Α∆Α Ω5Ρ6Ω93-Σ9Σ) Απόφαση του ∆ηµάρχου
∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε η υπ΄αριθ 15/2020 µελέτη και η διενέργεια της,
µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και λόγω πηγαίου κώδικα«Παροχή
υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών
οχηµάτων» , σύµφωνα µε το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης)
Τις υπ αριθ 31256/8-12-2020 & 37571/16-12-2020 προσκλήσεις
προσφοράς προς την CIRCULAR SYNERGY ADVISORY IKE

υποβολής

Με την υπ΄αριθ 3407/38108/21-12-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου ανατέθηκε στην
CIRCULAR SYNERGY ADVISORY IKE,µε ΑΦΜ.801337235 ∆ΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ,
έδρα ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 27 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 15125, και υπογράφθηκε η αριθ.πρωτ.
38530/24-12-2020 (20SYMV007929937 2020-12-24 )
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ΄αριθ. σύµβασης
38530/24-12-2020
(20SYMV007929937 2020-12-24 ) “.. Ρητά συµφωνείται ότι δεν είναι δυνατή
η µονοµερής µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης. Κάθε τροποποίηση
οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο
µε έγγραφα και κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών....”
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. σύµβαση 38530/24-12-2020 (20SYMV007929937 202012-24 )
4. Το υπ΄αριθ 3273/3-2-2021 έγγραφο της Αναδόχου για την παράταση της
σύµβασης
5. Την απο 3-2-2021 γνωµοδότηση της επιτροπής
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει:
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1. Τη χρονική παράταση – τροποποίηση της αριθµ. πρωτ. 38530/24-122020 (20SYMV007929937 2020-12-24 ) Σύµβαση και µέχρι τις 16-32021, χωρίς την αναπροσαρµογή των τιµών και σύµφωνα µε τους όρους
που διέπουν αυτή.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 3. «…….3. Χρονοδιάγραµµα υπηρεσιών χρόνος παράδοσης παραλαβης εργασιών »
3. Κατά τ΄ άλλα ισχύουν οι όροι της αριθµ. Πρωτ. 38530/24-12-2020
(20SYMV007929937 2020-12-24 )
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

Αγ. Στέφανος, 3/ 2/2021
Αρ.Πρωτ.

Γνωµοδότηση επιτροπής δυνάµει της υπ’ αριθ. 176/2020 Απόφασης
Οικονοµικής Επιτροπής

Σήµερα στις 3 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.00 π.µ., συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών και
Υπηρεσιών ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών , η οποία συγκροτήθηκε µε την
υπ’ αριθ. 176/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου να
γνωµοδοτήσει επί της χρονικής παράτασης της µε αρ. πρωτ. 38530/24-12-2020
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου ∆ιονύσου και της εταιρίας CIRCULAR SYNERGY
ADVISORY IKE
σύµφωνα µε την υπ’άριθµ 3273/3-2-2021 αίτησης της
αναδόχου.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι:
Τζαµασπισβίδης Ιωάννης ,ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού Α βαθµού
Βαφειάδου Ευστρατία ∆ε ∆ιοικητικούν Α βαθµού και
3. Θεοδοσιάδου Φωτεινή ∆ε ∆ιοικητικούν Β βαθµού
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :
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.»
Την παρ.1 περίπτωση ζ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα,
ανάµεσα στις αρµοδιότητες των γνωµοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται ότι
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.
Την παρ.1 περίπτωση ε’ του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπου οι συµβάσεις
και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία
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σύναψης σύµβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους,
δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
Την υπ’ αριθ. 176/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί
συγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 38530/24-12-2020 σύµβαση πόσου 24.180,00€ συµπ/νου
ΦΠΑ µεταξύ του ∆ήµου ∆ιονύσου και της αναδόχου εταιρίας «CIRCULAR
SYNERGY ADVISORY IKE
» στην οποία προβλέπεται …..«ΑΡΘΡΟ 5 Λοιποί όροι & ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ρητά συµφωνείται ότι δεν είναι δυνατή η µονοµερής µεταβολή των
όρων της παρούσας σύµβασης. Κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε
όρου της σύµβασης αυτής θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο
µε έγγραφα και κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών
Το µε αρ. πρωτ 3273/3-2-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας CIRCULAR
SYNERGY ADVISORY IKE E µε τo οποίo ζητα την παράταση της σύµβασης
για 1,5 µήνα , ήτοι έως 16-3-2021
Το γεγονός ότι η ζητούµενη τροποποίηση της σύµβασης αφορά µόνο σε
χρονική παράταση του συµβατικού χρόνου µέχρι εξαντλήσεως του
συµβατικού αντικειµένου η οποία δεν συνιστά ουσιώδη τροποποίηση, και
από την οποία δεν προκύπτει υπέρβαση του οικονοµικού της αντικειµένου.
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
Θετικά για τη χρονική παράταση 1,5 µήνα ήτοι 16-3-2021, της µε αριθ. πρωτ.
38530/24-12-2020 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου ∆ιονύσου και της εταιρείας
«CIRCULAR SYNERGY ADVISORY IKE»

Η Επιτροπή
1. Τζαµασπισβίδης Ιωάννης
2. Βαφειάδου Ευστρατία
3. Θεοδοσιάδου Φωτεινή

• Σχετ. συνηµµένα : Αρ.πρωτ3273/3-2-2021 έγγραφο «CIRCULAR SYNERGY
ADVISORY IKE»
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