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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 8/2021 από (26-02-2021) της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 

 

2.- (68 - 2021 ΟΕ) Λήψη απόφασης για την έγκριση της  αίτησης παράτασης χρόνου 

παράδοσης υλικών λόγο covid  από την εταιρεία Amber Energy. 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την  26 Φεβρουαρίου 
2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 13:30μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, δια 
περιφοράς (άρθρο 67 παρ. 5 και άρθρο 167 παρ. 1 του Ν. 3852/10) σε εφαρμογή της από 
25-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού» (ΦΕΚ 
42/Α/25-2-2020) και της από 11/3/20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55τ.Α) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, 

ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ: 3167/22-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου 

της ΟΕ προς τα μέλη της η οποία και επιδόθηκε χωριστά στον καθένα σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/2010 αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών 
ευρέθησαν παρόντα και τα (9) εννέα μέλη:  
 

Α/Α  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Τσίρκας Στέργιος, Δήμαρχος – Προέδρος ΟΕ  

2 Ευαγγελόπουλος Νίκος, Αντιδήμαρχος - Αντιπρόεδρος  

3 Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Μέλος  

4 Τσακιργιάννης Βασίλης, Αντιδήμαρχος - Μέλος    

5 Μπούσουλας Ιωάννης,  Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος   

6 Γεραμάνης Στυλιανός , Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος  

7 Ζούρος Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  
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8 Κυπαρίσσης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος - Μέλος  

9 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος  

 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία  
 

 
Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερησίας 

διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι το τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών μας εισηγείται ότι: 

 
ΑΡΧΙΖΕΙ 

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

Μαραθώνας 22/02/2021 

 
Θέμα :  Περί λήψης απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ' αρ. 
21216/27-11-2020 σύμβαση προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος. 
 
Ο Δήμος μας κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 14358/18-08-2020 διακήρυξης για συνοπτικό διαγωνισμό, η 
οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, κατακύρωσε, με την υπ’ αριθ. 311/2020 (ΑΔΑ : 6ΠΓ0ΩΛΜ-
5ΦΡ) Απόφαση της Ο.Ε, την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος, στην 
εταιρεία AMBER ENERGY M. ΕΠΕ. 
Η συναφθείσα προς τούτο σύμβαση με αριθμό πρωτ. 21216/27-11-2020 (20SYMV007735785 2020-11-30) 
ισχύει μέχρι έως τις 27/02/2021. Η ανάδοχος με το από 20/02/2021 έγγραφό της, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου για χρονικό διάστημα ενός  (1) μηνός  
ακόμα ήτοι 31-03-2021. 
Για το λόγο αυτό η αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης  και γνωμοδότησης του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 /τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προσκομίζει το σχετικό πρακτικό 
της το οποίο έχει ως εξής: 

 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΜΑΚΡΗ  23/02/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
      ******* 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 

Θέμα: Εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τροποποίηση της  

υπ' αρ. 21216/27-11-2020 Σύμβαση προμήθειας επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του  Δήμου Μαραθώνος 

 

Στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης σήμερα 23/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών 

διαγωνισμών και γνωμοδότησης, προμηθειών και εργασιών, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις 

(προμήθειες ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμικών και λοιπού συναφή εξοπλισμού, υλικών 

ύδρευσης και λοιπού υδραυλικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών 

ειδών, καθώς και παροχή υπηρεσιών, που απαιτούν τεχνική ή εξειδικευμένη γνώση), προκειμένου 

να αξιολογήσει το υπ’ αρ. 3025/22-02-2021 εισερχόμενο του Αναδόχου της υπ’ αρ. 21216/27-11-

2020 σύμβασης. Η παρούσα Επιτροπή έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 327/2019 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους : 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  Τ.Ε Μηχανολόγων Μηχανικών Δήμου Μαραθώνος 
Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Μαραθώνος 
Μέλος της Επιτροπής 

3. ΒΟΣΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Διοικητικός Υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος 
Μέλος της Επιτροπής 

 

και αφού έλαβε υπόψιν: 

 

1. την υπ’ αριθ. 12/2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
2. τη με αριθ. 327/2019 (ΑΔΑ: 650ΙΩΛΜ-ΒΒ3) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, 
3. Την με αριθ. 188/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΠΩΛΜ-Δ0Σ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
4. Την με αριθ. 293/2020 (ΑΔΑ: 6Β2ΥΩΛΜ-6ΔΡ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την 

οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης 
προσφορών και γνωμοδότησης, για την προμήθεια επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του 
Δήμου Μαραθώνος. (οριστικός ανάδοχος η εταιρεία AMBER ENERGY) 

5.  Την υπ’ αρ. 21216/27-11-2020 Σύμβαση προμήθειας επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων 

του Δήμου Μαραθώνος  
6. Το υπ΄ αριθμ. 3025/22-02-2021 εισερχόμενο εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου, περί 

παράτασης του χρόνου παράδοσης. 
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Σημειώνει τα εξής : 

 

Η Ανάδοχος εταιρεία με το υπ’ αρ. 3025/22-02-2021 εισερχόμενο αίτημα της περί παράτασης του 

χρόνου παράδοσης, γνωστοποίησε στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, ότι:  

Αιτεί παράταση χρόνου παράδοσης υλικών μέχρι 31-3-2021 για να παραδώσει τα υλικά, λόγω 

τις πανδημίας του CONID -19 έχουν δημιουργηθεί τεράστιες αναμονές και καθυστερήσεις στις 

παραδόσεις εμπορευμάτων από τις ναυτιλιακές εταιρίες καθώς και από τις τελωνειακές υπηρεσίες 

για των εκτελωνισμό των εμπορευμάτων. Η υποστελέχωση της λειτουργίας των λιμένων κατά 

την φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων καθώς και η υποστελέχωση των τελωνιακών 

αρχών λόγω του μεγάλου αριθμού εμπορευμάτων έχουν δημιουργήσει τεράστιο χρόνο 

αναμονής που έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εκτελωνισμό και την παράδοση των 

εμπορευμάτων. 

 

Κατόπιν αυτών η επιτροπή  

 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 

 

 

7. Για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 21216/27-11-2020 σύμβασης προμήθειας 

επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος, όσον αφορά στο χρόνο 
ολοκλήρωσης παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, κατά ένα μήνα (1) ήτοι έως την 
31/03/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 (ε) του άρθρου 132 και του άρθρου 206 
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθόσον η τροποποίηση δεν καθιστά 
τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς 
συναφθείσα, ενώ ο χρόνος παράτασης δεν υπερβαίνει τους έξη (6) μήνες (αρχικός 
συμβατικός χρόνος). 

 
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται σε τρία αντίτυπα και διαβιβάζεται με το σχετικό φάκελο στην Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μαραθώνος, προς λήψη της σχετικής απόφασης, και στη Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών του Δήμου μας. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2. ΒΟΣΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

 
 

 
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας 
εισηγούμαστε προς την  Οικονομική Επιτροπή 

 
 

Την αποδοχή και έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής γνωμοδότησης ήτοι την  έγκριση 
χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου για την υπ’ αριθ. 21216/27-11-2020 σύμβαση προμήθειας 
επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος, μέχρι μεγίστου χρονικού διαστήματος ενός 
(1) μηνός, ήτοι μέχρι τις 31-03-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 1 του άρθρου 206 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

Μαραθώνας  22/02/2021 

 
Η προϊσταμένη  

Τμήματος Προμηθειών 
 

Κελεπούρη Αναστασία  

Θεωρήθηκε 
Η προϊσταμένη Δ/νσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Άννα Λάμπρου Σωτήρχου 

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικής Διαχείρισης  

& Διαφάνειας 
 

Ευαγγελόπουλος Νικόλαος  
 

 
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 

 
Η Οικονομική επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

Ομόφωνα 

Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα την έγκριση του ανωτέρω 

πρακτικού της επιτροπής γνωμοδότησης ήτοι την  έγκριση χορήγησης παράτασης 
συμβατικού χρόνου για την υπ’ αριθ. 21216/27-11-2020 σύμβαση προμήθειας 
επιδαπέδιων φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Μαραθώνος, μέχρι μεγίστου 
χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός, ήτοι μέχρι τις 31-03-2021, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (68 – 2021 ΟΕ) και: 
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Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 στην Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας ΟΤΑ  για έλεγχο νομιμότητας. 

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια 

(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)  
 

 

 
 

 
Ο Δήμαρχος και  Προέδρος                                        
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
 

Τσίρκας Στέργιος          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
1. Ευαγγελόπουλος Νίκος 

2. Τσακιργιάννης Βασίλης 

3. Σωτηρίου Βαγγέλης 

4. Κυπαρίσσης Βαγγέλης 

5. Μπούσουλας Γιάννης 

6. Ζούρος Γιώργος 

7. Γεραμάνης Στέλιος 

8. Νησιώτης Γιώργος 

 

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
ΑΔΑ: ΨΣΜΨΩΛΜ-ΛΚΔ
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