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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 03/12/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 41745 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630 
                                                              
  

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’άριθμ 22906/03-07-2018 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Ανάπτυξης  συστήματος διαδικασιών & πολιτικών για την 
προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού 
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) GDPR 
ΑΔΑΜ: 18SYMV003366908» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

2. Τις διατάξεις του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006).  

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010). 

4. Την υπ’ αριθμ. 9160/782/31-03-2017 απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου. 

5. την 119/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 
σκοπιμότητα της εν θέματι υπηρεσίας 

6. Την 1/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 
Διαφάνειας Δ. Διονύσου». 

7. Την υπ’αριθμ 240/29-05-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε : α) η δαπάνη,  και  η διάθεση πίστωσης του ποσού των 23.994,00 ευρώ €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του ΚΑ 00.6142.0006 «Ανάπτυξη 
συστήματος διαδικασιών & πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου 
στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (2016/679) GDPR» - του Προϋπολογισμού  ο.ε. 2018 (ΑΑΥ 459/2018 β) 
η μελέτη 1/2018 του Τμήματος Προγραμματισμού ,Οργάνωσης, Πληροφορικής και 
Διαφάνειας και γ) ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με απευθείας ανάθεση με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής.  

8. Την  υπ’ αριθμ 22540/2624/29-6-2018   Απόφαση του Δημάρχου  με την οποία 
ανατέθηκε η εν λόγω παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ   ΑΦΜ 094355437 ΔΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Πεντέλης 51,  πόλη :  Μαρούσι  15126, τηλ : 
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210-6145400, e-mail : iapetos@iapetos.gr, έναντι του συνολικού  ποσού των δέκα 
χιλιάδων εκατόν εξήντα οχτώ ευρω (10.168,00€) 

9. Την υπ’αριθμ. 22637/02-07-2018 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία  

10. Την υπ’αριθμ. 22906/3-7-2018 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της  Αναδόχου 
εταιρείας ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ 

 
Καθώς και ότι :1) η Ανάδοχος εταιρεία με το υπ΄άριθμ πρωτ 41225/28-11-2018 
έγγραφο της αιτείται  για τη χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης .Τροποποίηση του 
«Άρθρου 2»  της ανωτέρω Σύμβασης χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα 
με τους όρους που διέπουν αυτή. « 2.Χρόνος διάρκειας της σύμβασης Η διάρκεια  του 
έργου ορίζεται σε πέντε  (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης……………………………….» και  

2) με την υπ’ άριθμ πρωτ 41436/29-11-2018  γνωμοδότηση της,  η  επιτροπή δυνάμει 

της υπ’ αριθ.115/2018  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί  θετικά για την 

εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ’ αριθ. Πρωτ. 22906/03-7-
2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ  κατά 75 ημερολογιακές 
ημέρες ήτοι έως 15/2/2019. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται  να ληφθεί Απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου  
για:  

1. τη χρονική παράταση – τροποποίηση  της αριθμ. πρωτ. 22906/03-7-2018  

Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003366908) κατά εβδομήντα πέντε ημερολογιακές  
ημέρες (75) χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που 
διέπουν αυτή. 

2. Τροποποίηση του άρθρου 2. «…….2. Χρόνος διάρκειας της σύμβασης»  
 
Κατά τα’άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. 22906/03-7-2018   Σύμβασης ως έχουν  

 
Συνημμένα:  

1. το υπ΄άριθμ πρωτ ,41225/28-11-2018 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας  

2. η υπ’ άριθμ πρωτ 41436/29-11-2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής  

 
 

  Με εντολή Δημάρχου 
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής 

Διαχείρισης   

Εσωτ. Διανομή : 
1. Τμήμα Προγραμματισμού 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και 
Διαφάνειας 

  

2. Τμ. Προμηθειών    

  Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
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ΑΡ.ΠΡΩΤ.41225/28-11-2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αγ. Στέφανος, 29/11/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ.Πρωτ. 41436 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 

Γνωμοδότηση επιτροπής δυνάμει της υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 
Σήμερα στις 29 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 
π.μ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών για την ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών και πολιτικών για την 
προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR)». η οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της με αρ. 
πρωτ. 22906/3-7-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρίας 
ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι: 

Τσέλιος Παναγιώτης, πρόεδρος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου 
Καρακάση Αναστασία, μέλος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου 
Μαντόπουλος Σπύρος, μέλος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου 
 

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 
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 υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
συγκρότησης της επιτροπής. 
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Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22906/3-7-2018 σύμβαση πόσου 10.168,00€ συμπ/νου 
ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της αναδόχου εταιρίας  ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. 

Την με αρ. πρωτ. 41225/28-11-2018 επιστολή της αναδόχου εταιρίας 
ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με την οποία 
αιτείται χρονική παράταση της διάρκειας της σύμβασης για τους λόγους που 
επικαλείται και οι οποίοι κρίνονται βάσιμοι. 

 Το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική 
και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού της αντικειμένου. 

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 
Θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 22906/3-7-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της 
εταιρείας ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ κατά 75 
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 15/2/2019. 
 
 
Η Επιτροπή 

 
1) Τσέλιος Παναγιώτης 
 
 
 
2) Καρακάση Αναστασία 
 
 
 
3) Μαντόπουλος Σπύρος 
 

 
 
 


