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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
26Η Συνεδρίαση 25-09-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 119/2020
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής εξέτασης προσφορών διαδικασίας µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για την παράταση της συµβατικής
προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας
διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (µετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου
Νηπιαγωγείου».
Πρακτικό της µε αριθµό 26ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 25η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ηµέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00 π.µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την υπ’
αριθµ. πρωτ. 8987/21-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε
σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ.
5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού
περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-032020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την
εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε
την οργάνωση και λειτουργία των δήµων».
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου
παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος ∆ήµαρχος-Πρόεδρος
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2.Χατζησάββας Μηνάς
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
4. Πολυχρονάκης Συµεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.µέλος)

ΑΠΟΝΤΑ
Γραφίδου Γεσθηµανή

6. Παραγιού Άννα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο ΠΕ ∆ιοικητικού του ∆ήµου
Σταθάκη Ιωάννη.

Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8000/27-8-2020 εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής του
διαγωνισµού, η οποία έχει ως εξής :

Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό για την παράταση έως 7/9/2020 της συμβατικής
προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας
διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου
Νηπιαγωγείου» στο Π∆Ε 2020, ΣΑΕ 047 (κωδικός Έργου 2020ΣΕ04700023).
«Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό και τις πιστώσεις του εθνικού
σκέλους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα του έργου της
ΣΑΕ047 µε κωδικό 2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ
70Α)», µε φορέα χρηµατοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων».

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 27-08-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας
διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο
χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου» στην Καισαριανή στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις
27/08/2020 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή
διεξαγωγής του διαγωνισμού όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ.
68/5333/18.06.2020 ΑΔΑ:ΨΝΦΠΩΕΨ-8Θ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την
ανάδειξη του αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 1
αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) στον
αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου, και αποτελείται από τους:
•Κοντογιάννη Στέφανο Μηχανολόγο Μηχανικό
•Αλιφραγκή Καλλιόπη Δασολόγο
•Ζιούτο Γεώργιο ΠΕ Διοικητικού
Η επιτροπή παρέλαβε το αίτημα παράτασης με αριθμό πρωτοκόλλου 7857/25.08.2020
της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία: GLASSART Α.Ε. Βιομηχανία
Πολυσυστημάτων Στέγασης Ταχ. Δ/νση: 16ο χιλ. Σπάτων 15351 Παιανία, ΑΦΜ
094214260, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6669112
Το εν λόγω αίτημα παράτασης γίνεται σε συνέχεια της σύμβασης (με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ
20SYMV006997713 2020-07-09) για την «προµήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας
διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (µετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του
1ου Νηπιαγωγείου» . Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν 25/8/2020.
Λόγω της θερινής περιόδου η εταιρεία δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμο τηλεσκοπικό
γερανό να μισθώσει και αιτείται παράτασης μέχρι 7/9/2020.
Η επιτροπή διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή το Πρακτικό για την παράταση του
Συμβατικού χρόνου της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 206 του Νόμου
4412/16 έως 7/9/2020.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κοντογιάννης Στέφανος Μηχανολόγος Μηχανικός
Αλιφραγκή Καλλιόπη Δασολόγος
Ζιούτος Γεώργιος ΠΕ Διοικητικού

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική
Επιτροπή και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν:
• Την εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού
• Το αίτηµα παράτασης της αναδόχου εταιρείας
• Το πρακτικό της επιτροπής
• Την σχετική νοµοθεσία
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση χρονικής παράτασης έως 7/9/2020 στην ανάδοχο εταιρεία µε την επωνυµία
«GLASSART Α.Ε. Βιοµηχανία Πολυσυστηµάτων Στέγασης», της συµβατικής προθεσµίας
εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1
χώρου υγιεινής (µετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου».

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2.Χατζησάββας Μηνάς
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
4. Πολυχρονάκης Συµεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.µέλος)
6. Παραγιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καισαριανή
25/09/2020
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

