ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 49/2020
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
μετά την αριθ. πρωτ: 3193/24-2-20 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
Βικέντιος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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 Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης,
κ. Δρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέματος της Η.Δ.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέματος της Η.Δ.

ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ημερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
των υλικών της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών
Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός - Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής
τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και
όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη
είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και
αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης που αφορά στην
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού
Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των
υλικών της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών
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Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Λευκάδας.»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη του Τμ. Πρ/σμού,
Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου, η οποία έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρ. 206 παρ.1 του ν.4412/16 «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.
Σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1 του ν.4412/16 « 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.του ιδίου άρθρου 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.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1-ιδ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
3 του Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/09-08-2019 «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 Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
Με την υπ’ αρ. 306/14-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι και
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις
ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, συνολικού πρ/σμού 27.594,07 € με ΦΠΑ και σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της 7/2019 μελέτης του Αυτοτελές Τμήματος κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού και τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Στη συνέχεια εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ’ αριθμ. 20997/1610-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005726014) διακήρυξη διαγωνισμού. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η
προμήθεια διαιρούνταν σε 6 ομάδες.
Για την προμήθεια τροφίμων για την ομάδα Α και συγκριμένα για τις υποομάδες Α1, Α2, Α5, Α6, για
την ομάδα Δ, για τις υποομάδες Δ1 και Δ2, για την ομάδα Ε (υποομάδες Ε1, Ε2), για την ομάδα ΣΤ (για την
υποομάδα ΣΤ1 και ΣΤ2)
υπεγράφη η με αριθμ. 26134/24-12-2019 σύμβαση της «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ & ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΤΑΟΛ», Α.Φ.Μ: 096007082 Δ.Ο.Υ.:
Λευκάδας. Χρόνος διάρκειας της σύμβασης είναι έως 28-02-2020.
Σύμφωνα με το άρθρο 6.6.1. της με αριθμ. 20997/16-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005726014) διακήρυξης ο
χρόνος παράδοσης των υλικών είναι έως 28-02-2020. «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». Ομοίως ορίζεται και στο άρθρο 2 των ανωτέρω
συμβάσεων.
Το γεγονός ότι με το υπ. αριθμ. εσ. 349/27-02-2020 έγγραφο του Αυτοτελές Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, δεν έχουν απορροφηθεί όλες οι ποσότητες τροφίμων της ανωτέρω
σύμβασης και υπάρχει ανάγκη συνεχούς τροφοδοσίας των παιδικών σταθμών.
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Το με αριθμ. 3391/27-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς τον ανωτέρω
προμηθευτή και τη συμφωνία του προμηθευτή.
Το από 27-02-2020 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών για την
έγκριση της χρονικής παράτασης υλικών μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσών και όχι πέρα από τις
28-04-2020.
 Το γεγονός ότι δεν έχουν παραδοθεί όλες οι ποσότητες υλικών.
 Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη συνεχούς τροφοδοσίας των παιδικών σταθμών,
Κατόπιν των ανωτέρω,
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή
να εγκρίνει την παράταση της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με την από 27-02-2020 γνωμοδότηση της
Επιτροπής για την έγκριση της παράτασης, μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσών και όχι πέρα από
τις 28-04-2020.»
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

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. 4412/16
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με την από 27-02-2020 γνωμοδότηση της
Επιτροπής για την έγκριση της παράτασης μέχρι την εξάντληση των συμβατικών ποσών και όχι πέρα από
τις 28-04-2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 49/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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