ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 17ης/2020 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 227/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30, ήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 10585/30-6-20
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Γαζής Αναστάσιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
4
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
6
7 Βικέντιος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της µε αριθµ. 5191/1-04-2020/
Α∆ΑΜ: 20SYMV00006511969 σύµβασης που αφορά στην προµήθεια υδροµέτρων για τις ανάγκες του ∆ήµου
Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σήµερα 30-6-2020 λήγει η προθεσµία παράδοσης των
υλικών του συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας υδροµέτρων και ύστερα από το 26-06-2020 έγγραφο της
αναδόχου εταιρείας «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» που πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο µας µε αριθµ.10518/29-06-2020,
υπεβλήθη αίτηµα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών του συνοπτικού διαγωνισµού.

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της
Συνεδρίασης, για τους προαναφερόµενους λόγους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
1) Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1-ιδ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», «1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,
αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες: …ιδ)Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας
αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην
των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση.
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3) Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 «1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια
και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό
τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε
µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτηµα του
προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο
συµβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού
αιτήµατος του προµηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών
ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
4) Τη µε αριθµ. 5191/1-04-2020 σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και της αναδόχου εταιρείας «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ
Ε.Π.Ε.», για προµήθεια υδροµέτρων για τον ∆ήµο Λευκάδας.
5)Την από 18-06-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» που πρωτιοκολλήθηκε στον ∆ήµο µε
αριθµό πρωτοκόλλου 9889/22-06-2020, µε την οποία αιτείται της παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών
του συνοπτικού διαγωνισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ συνολικού προϋπολογισµού 9.982,00€ µε Φ.Π.Α. µε
αρ. Πρωτ.24758/9-012-2019 κατά τριάντα (30) ηµέρες λόγω προβληµάτων που δηµιούργησε ο COVID -19 , µε
προσπάθεια να µη γίνει χρήση όλης της παράτασης και τα υλικά να παραδοθούν όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό.
6)Το από 29-06-2020 νεώτερο έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.»
7) Το από 29-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών σύµφωνα µε το
οποίο:
η
«Στη Λευκάδα σήµερα την 29 Ιουνίου 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100
Λευκάδα) η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. µε την
υπ’ αριθ. 425/2019/Α∆Α:ΩΛΞ3ΩΛΙ-ΟΚΚ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να γνωµοδοτήσει για
παράταση του χρόνου παράδοσης των συµβατικών υλικών –υδροµέτρων της υπ’ αριθ. 5191/1-04-2020 πρωτ.
σύµβασης της αναδόχου εταιρείας «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» µε τον ∆ήµο Λευκάδας.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Βραχνούλας ∆ηµήτριος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Κονιδάρης Αριστείδης, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό µέλος
3) Βουκελάτος Θωµάς, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός και ∆ιοίκησης, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 221 παρ. 1 του ν.4412/2016 σύµφωνα µε το οποίο «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα αποφαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά
όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:… ζ) στο 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»
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. εσ. 1176/23-06-2020 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
προς την παρούσα Επιτροπή προκειµένου να γνωµοδοτήσει για παράταση του χρόνου παράδοσης των
υλικών της µε αριθµ.5191/1-04-2020 σύµβασης.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5191/1-04-2020 σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και της αναδόχου εταιρείας
«Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.», για προµήθεια υδροµέτρων για τον ∆ήµο Λευκάδας, µε χρόνο παράδοσης των υλικών
τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης ,
4. Την από 18-06-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» που πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο
µε αριθµό πρωτοκόλλου 9889/22-06-2020, µε την οποία αιτείται της παράταση του χρόνου παράδοσης των
υλικών του συνοπτικού διαγωνισµού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΩΝ συνολικού προϋπολογισµού
9.982,00€ µε Φ.Π.Α. µε αρ. Πρωτ.24758/9-012-2019 κατά τριάντα (30) ηµέρες λόγω προβληµάτων που
δηµιούργησε ο COVID -19 , µε προσπάθεια να µη γίνει χρήση όλης της παράτασης και τα υλικά να
παραδοθούν όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό.
5. Το από 26-06-2020 νεώτερο έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.»που πρωτοκολλήθηκε
στον ∆ήµο µε αριθµ.10518/29-06-2020, σύµφωνα µε το οποίο συµπληρωµατικά ενηµερώνει ότι «Λόγω των
συνεχιζόµενων περιόδων καραντίνας που επέβαλε η κυβέρνηση της χώρας που εδρεύει το εργοστάσιο,
δηµιουργήθηκε καθυστέρηση στην παραγωγή µε αποτέλεσµα να υπάρξουν καθυστερήσεις στις
παραδόσεις, οι οποίες τώρα πρόσφατα έχουν εξοµαλυνθεί…»
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6.

Το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. πρωτ. 5191/1-04-2020 σύµβασης, στο οποίο ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της
υπό προµήθεια ποσότητας υδροµέτρων στον ∆ήµο Λευκάδας, τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης, ήτοι 30-06-2020.
Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν
από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.
4412/2016.
7. Στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 ορίζονται τα εξής: Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό
µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των
υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου
είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής είτε ύστερα από σχετικό
αίτηµα του προµηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, γ) το
χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του σχετικού
αιτήµατος του προµηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία
λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την
εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση
παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
207.
8. Το άρθρο 132 παρ. 1. του Ν.4412/2016 1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:..ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την
έννοια της παρ. 4.
Η παρ.4 ορίζει ότι: « Η τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης
κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύµβαση ή τη συµφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς
διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη των
παραγράφων 1 και 2, 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.
9. Το γεγονός ότι η αίτηση υποβλήθηκε εµπρόθεσµα
10. Το απρόβλεπτο γεγονός της εµφάνισης και του κινδύνου διασπορας του κορωνοϊου COVOD -19, και της
λήψης µέτρων για τον περιορισµό του και την αποφυγή του κινδύνου διασποράς του,
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις για
παράταση της σύµβασης,
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
να γίνει δεκτή η από 18-06-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Υ∆ΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.» που πρωτοκολλήθηκε στον
∆ήµο µε αριθµό πρωτοκόλλου 9889/22-06-2020, όπως συµπληρώθηκε µε το από 26-06-2020 έγγραφό της για
παράταση του χρόνου παράδοσης των συµβατικών υλικών -υδροµέτρων κατά τριάντα (30) ηµέρες, λόγω των
προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από την πανδηµία τούτου κορωνοϊου COVΙD -19 και που καθιστούν
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών υλικών.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται σε
τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
Κατόπιν των ανωτέρω
καλούµε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν: για την παράταση του χρόνου παράδοσης των
ειδών της µε αριθµ. 5191/1-04-2020 /Α∆ΑΜ: 20SYMV00006511969 σύµβασης για τριάντα (30) ηµέρες από τη
συµβατική προθεσµία παράδοσης.»

•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
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•
•

Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
Τις δ/ξεις του Ν.4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της µε αριθµ. 5191/1-04-2020
20SYMV00006511969 σύµβασης, για τριάντα (30) ηµέρες από τη συµβατική προθεσµία παράδοσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 227/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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/Α∆ΑΜ:

