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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  12ης  Νοεμβρίου 2021 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ YMHTTOY 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   ΘΕΜΑ: Απόφαση για παράταση ισχύος προσφορών 

και εγγυητικών του έργου «Συντήρηση και επισκευή 

σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020)» 

 

 

 Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 206 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
 

Σήμερα την  12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00-11:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της 
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 12524/8-11-2021 
πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος 
(τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του 
Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου 

Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη. 

Αφού ο κ. Δήμαρχος-Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

προκειμένου να εισηγηθεί το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος το αριθμ. πρωτ. 

12680/10-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακήρυξης  του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – 
Υμηττού (2020)»   και το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 η ισχύς των οικονομικών προσφορών   των 
συμμετεχόντων   οικονομικών φορέων  ήταν εννέα (9) μήνες και σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της διακήρυξης του 
έργου η ισχύς των εγγυήσεων συμμετοχής ήταν (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

Με βάση τα πιο πάνω ο χρόνος ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων έληξε 
14/10/2021 ενώ ο χρόνος ισχύος εγγυήσεων συμμετοχής λήγει 14/11/2021. 

Με δεδομένα ότι ο ανάδοχος του έργου παρότι εκλήθη δεν προσήλθε να υπογράψει το συμφωνητικό αλλά 
και το ότι  η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον καθόσον αφορά τις αναγκαίες επισκευές 
και συντήρησης των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων του Δήμου, ώστε να αρθούν κάθε είδους πιθανές 
επικινδυνότητες και να καταστούν απολύτως ασφαλείς και λειτουργικές για τους χρήστες τους (που είναι παιδιά 
και   μάλιστα και πολύ μικρών ηλικιών) θα πρέπει να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επαρκής  
χρονική παράταση της ισχύος της προσφοράς τους και των αντίστοιχων εγγυήσεων συμμετοχής ώστε να 
καταστεί δυνατή η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με την παραγ. 5 του αρθρ. 105 του Ν. 
4495/2017.   

Το άρθρο 97 παραγρ. 5 (τελευταίο εδάφιο) του Ν. 4412/2016 επιτρέπει σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών και δεν έχει ζητηθεί παράτασή τους εντός του χρόνου ισχύος των, η αναθέτουσα αρχή  
εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να δύναται να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν την ισχύ  της προσφοράς τους. 

Όπως ήδη  αναφέρθηκε  πιο πάνω η εκτέλεση της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου 
Δάφνης – Υμηττού (2020)»  εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

Κατόπιν των πιο πάνω  παρακαλούμε να αποφασίσετε να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2020)» να παρατείνουν την 
ισχύ των οικονομικών τους προσφορών κατά πέντε (5) μήνες με παράταση και της ισχύος των εγγυήσεων 
συμμετοχής κατά (6) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016.» 

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το Σώμα.  
  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε γνώση την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων 

των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ. πρωτ. 12680/10-11-2021 εγγράφου 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της διακήρυξης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων 

Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020)», και έχοντας υπόψη  τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό 

με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του Ν.4555/2018, και του 

Ν.4071/2012 και του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 97 παράγραφος 5 και του Ν.4735/2020 

μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει και ζητά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς την παράταση ισχύος α) των 

οικονομικών τους προσφορών κατά πέντε (5) μήνες και β) των εγγυήσεων συμμετοχής κατά έξι (6) 

μήνες, του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020)», σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016.  
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Σημειώνεται ότι: 

Η εκτέλεση της σύμβασης «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού (2020)», κρίνεται 
απαραίτητη δεδομένου ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.     
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
      ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ –ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 

                                                                                        ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
         
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
 


