ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 183/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.17974/22.03.2021 (ΦΕΚ 1119/22.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 13666/26-3-2021 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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7
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
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 8, 9, 10 και 11 της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής για παράταση
του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της µε αριθµ.10672/30-06-2020/Α∆ΑΜ:20SYMV006977521
σύµβασης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ»
µε
αριθµ.25173/30-12ης
2020/20SYMV007964689 2 τροποποίησής της .
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Αναστάσιο
Γαζή, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
1.το άρθρο 40 παρ. 1 του 4735/2020 σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή «ζ) Ασκεί καθήκοντα
αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα του δηµάρχου
και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»,
2.την αριθµ.425/2019/Α∆Α:ΩΛΞ3ΩΛΙ-ΟΚΚ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών
παραλαβής σε ετήσια βάση που τροποποιήθηκε µε την 285/2020 νεότερη απόφαση της,
3. το άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται
γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συµβάσεις που συνάπτει
η αναθέτουσα αρχή. ... Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων
συµβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο…»,
4.την υπ’ αρ. 269/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι και εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την
αναβάθµιση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, συνολικού προϋπολογισµού
201.000,00 € Ευρώ µε ΦΠΑ . Στη συνέχεια εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η υπ’ αριθµ. 19747/1-10-2019 (Α∆ΑΜ
19PROC005644574) διακήρυξη διαγωνισµού,
5. την υπ’ αριθ. 126/2020/Α∆Α:ΨΠΘΡΩΛΙ-ΧΗΥ/Α∆ΑΜ:20AWRD006728152 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής
µε την οποία έγινε κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε έδρα Νέα Σάντα Κικλίς,

1

Ελλάδα, ΤΚ 61100 Α.Φ.Μ. 998562423, ∆.Ο.Υ. Κιλκίς και υπεγράφη το µε αριθµ. 10672/30-062020/Α∆ΑΜ:20SYMV006977521 συµφωνητικό. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της µέχρι και
τέσσερις (4) µήνες,
6.την αριθµ.423/2020/Α∆Α:ΩΩ∆5ΩΛΙ-ΥΟ6 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία παρατάθηκε ο
συµβατικός χρόνος παράδοσης έως τις 30-12-2020 και υπεγράφη το µε αριθµ. 19520/30-102020(Α∆ΑΜ:20SYMV007565827)συµφωνητικό
περί
τροποποίησης
του
υπ΄αριθµ.10672/30-062020/Α∆ΑΜ:20SYMV006977521 συµφωνητικού ως προς τον χρόνο παράδοσης,
7. την αριθµ. 560/2020/Α∆Α:6ΞΓΗΩΛΙ-4ΥΟ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία παρατάθηκε ο
συµβατικός χρόνος παράδοσης έως τις 30-03-2021 και υπεγράφη το µε αριθµ. 25173/20-122020/Α∆ΑΜ:20SYMV007964689
συµφωνητικό περί 2ης τροποποίησης του υπ΄αριθµ.10672/30-062020/Α∆ΑΜ:20SYMV006977521 συµφωνητικού ως προς τον χρόνο παράδοσης,
8. το από 19-03-2021 µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 23-03-2021 µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ αίτηµα του αναδόχου
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε έδρα Νέα Σάντα Κιλκίς, Ελλάδα, ΤΚ 61100 Α.Φ.Μ. 998562423, ∆.Ο.Υ. Κιλκίς, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος, για παράταση δύο (2) µηνών της σύµβασης ήτοι έως τις 30-05-2021
για την ολοκλήρωσή της. Το αίτηµα πήρε αριθµό πρωτοκόλλου του ∆ήµου 13385/19-03-2021.
9. Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προµήθειας γνωµοδοτεί µε το από 26-03-2021 πρακτικό της
το οποίο έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 26-03-2021, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 13:00, συνεδρίασε η
Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης προµηθειών ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας η
οποία συστάθηκε µε την αριθµ.425/2019/Α∆Α:ΩΛΞ3ΩΛΙ-ΟΚΚ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και
τροποποιήθηκε µε την 285/2020 απόφαση, κατόπιν της µε αριθµ. 2261/23-10-202 πρόσκλησης της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών, προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά µε την παράταση του χρόνου της µε
αριθµ.10672/30-06-2020/Α∆ΑΜ:20SYMV006977521 σύµβασης.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Βραχνούλας ∆ηµήτριος, ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2 Παπαρίζου Βικτωρία, ΠΕ3 πολιτικών µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
3 Βουκελάτος Θωµάς, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 221 παρ. 1ζ,
2.την αριθµ.425/2019/Α∆Α:ΩΛΞ3ΩΛΙ-ΟΚΚ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπών
παραλαβής σε ετήσια βάση και τροποποιήθηκε µε την 285/2020απόφαση της,
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις
συµβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. ... Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες
σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται
από το ίδιο όργανο…»,
4. την υπ’ αριθ.19747/2019/Α∆ΑΜ:19PROC005644574 διακήρυξη του ∆ηµάρχου,
5. τη µε αριθµ.10672/30-06-2020/Α∆ΑΜ:20SYMV006977521 σύµβαση και ιδίως το άρθρο 2 µε τίτλο «∆ιάρκεια
σύµβασης-χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών» , µε διάρκεια έως τέσσερις µήνες,
6.τη µε αριθµ. 423/2020/Α∆Α:ΩΩ∆5ΩΛΙ-ΥΟ6 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
η
7.τη µε αριθµ.19520/30-102020/Α∆ΑΜ:20SYMV007565827 1 τροποποίηση της σύµβασης ως προς τον χρόνο
διάρκειας της έως 30-12-2020,
8.τη µε αριθµ.560/2020/Α∆Α:6ΞΓΗΩΛΙ-4ΥΟ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
η
9. τη µε αριθµ.25173/20-12-2020/Α∆ΑΜ:20SYMV007964689 2 τροποποίηση της σύµβασης ως προς τον χρόνο
διάρκειας της έως 30-03-2021,
10.το άρθρο 132 παρ.1γ του ν.4412/16 σύµφωνα µε το οποίο οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης – µεταξύ άλλων – όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια
επιµελή αναθέτουσα αρχή,
β) η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης,
γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης.
Τέτοια απρόβλεπτη περίσταση είναι συντρέχει µε τον κίνδυνο της εµφάνισης και διασποράς του κορονοϊού
COVID-19,που αποδεικνύεται από την έκδοση εκ µέρους της Κυβέρνησης πολλαπλών πράξεων νοµοθετικού
περιεχοµένου, οι οποίες µε βάση το άρθρο 44 του Συντάγµατος λαµβάνουν χώρα «σε έκτακτες περιπτώσεις
εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».
Επιπρόσθετα, στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της
20-03-2020 (ΦΕΚ 68 Α΄), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α΄), ορίζεται ότι εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω Π.Ν.Π., µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, είναι δυνατή - µεταξύ άλλων - η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συµβατικών προθεσµιών, για
χρονικό διάστηµα που θα καθορίζεται µε την οικεία απόφαση.
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Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 4778/21, ΦΕΚ-26 Α/19-2-21, ορίζεται ότι “Η ισχύς της παρ.
1 του άρθρου εξηκοστού της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 68), που κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), η οποία παρατάθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 4753/2020 (Α' 227) έως τις
31.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2021»
Συνεπώς, µπορεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, να εγκριθεί η χορήγηση παράτασης κάθε
είδους συµβατικών προθεσµιών, για χρονικό διάστηµα που θα καθορίζεται µε την οικεία απόφαση.
11.το από 19-03-2021 µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 23-03-2021 αίτηµα του αναδόχου
ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε έδρα Νέα Σάντα Κιλκίς, Ελλάδα, ΤΚ 61100 Α.Φ.Μ. 998562423, ∆.Ο.Υ. Κιλκίς, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος, για παράταση δύο (2) µηνών ήτοι έως τις 30-05-2021 για την
ολοκλήρωση της σύµβασης µε τον ∆ήµο Λευκάδας. Το αίτηµα πήρε αριθµό πρωτοκόλλου του ∆ήµου 13385/19-032021,
και επειδή
-το υποβληθέν αίτηµα του αναδόχου είναι εµπρόθεσµο,
- δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Αναδόχου,
-η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή
αναθέτουσα αρχή,
- η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης,
-δεν προβλέπεται αύξηση της τιµής άρα τίθεται θέµα υπέρβασης του 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης.
-απρόσκοπτα και επιτυχώς θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο του έργου,
προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή
την έγκριση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών
της µε αριθµ. 10672/30-062020/Α∆ΑΜ:20SYMV006977521 σύµβασης, µε αριθµό πρωτ.1ης τροποποίησης
της 19520/30-10ης
2020/Α∆ΑΜ:20SYMV007565827 και 2 25173/20-12-2020/Α∆ΑΜ:20SYMV007964689, κατά δύο (2) µήνες ήτοι
έως 30-05-2021, για τους ανωτέρω λόγους.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.»
Κατόπιν των ανωτέρω
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Να αποφασίσει περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού.»
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
αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
• Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση του από 26-03-2021 2020 Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Β. Την έγκριση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της µε αριθµ. 10672/30-062020/Α∆ΑΜ:20SYMV006977521 σύµβασης, µε αριθµό πρωτ. 1ης τροποποίησης
της 19520/30-10ης
2020/Α∆ΑΜ:20SYMV007565827 και 2 25173/20-12-2020/Α∆ΑΜ:20SYMV007964689, κατά δύο (2) µήνες ήτοι
έως 30-05-2021, για τους ανωτέρω λόγους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 183/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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