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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ορθή επανάληψη

Απόσπασμα από το 21ο πρακτικό της από 30-07-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Παράταση προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο <Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με
συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010>»
Σήμερα στις 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
4273/26-07-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος-( Μέλος Πλειοψηφίας)
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Κοντραφούρης Αντώνιος (Μέλος Πλειοψηφίας)
4.
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως
άρχισε η συζήτηση των θεμάτων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 102
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι μετά
την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Το θέμα αφορά τη λήψη απόφασης για την παράταση
της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό
εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010» .
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά τη λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας παράδοσης
της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010» .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα
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αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών του.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη κάνοντας μια σύντομη αναφορά για την πορεία του διαγωνισμού η οποία
έχει ως εξής :
 Με την με Α.Π.: 5116/09-11-2018 με ΑΔΑΜ:18PROC003978909 2018-11-09 διακήρυξη του Δημάρχου
Λέρου, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με
συνοδευτικό εξοπλισμό, περίληψη της οποίας με Α.Π: 5117/09-11-2018 και ΑΔΑ:69ΚΓΩΛΓ-ΙΡΔ,
δημοσιεύθηκε στις
εφημερίδες : α) ‘’ Η ΡΟΔΙΑΚΗ’’, β)‘’ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ’’, γ)
‘’ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ‘’, δ) ‘’ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ’’, ε) ‘’ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΡΟΔΟΥ’’. Τέλος ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα
αριθμό συστήματος 66477, με ημερομηνία δημοσίευσης την 9η Νοεμβρίου 2018 και καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3 η Δεκεμβρίου 2018.
 Με την υπ’ αριθ. 12/2019 με ΑΔΑ:ΩΡΜ6ΩΛΓ-6ΔΣ και ΑΔΑΜ:19AWRD004441454 2019-02-11 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010» η
εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
Α.Φ.Μ.:094007885 ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό προσφοράς 118153 και τιμή προσφοράς
109.100,00€ πλέον Φ.Π.Α. 17%, με λόγο προσφοράς =911,75, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.
13667/12-03-2019 με ΑΔΑ:Ω8Κ7ΟΡ1Ι-ΒΒΦ απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου.
 Την 1η Απριλίου 2019, υπεγράφη η με Α.Π.:1764/01-04-2019 ΑΔΑΜ:19SYMV004712529 2019-04-01
σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λέρου και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την εν λόγω προμήθεια.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών το με Α.Π.:4245/25-07-2019 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής
Προμηθειών της εν λόγω προμήθειας, το οποίο έχει ως εξής:
« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέρος
25 / 07 / 2019
Αριθμ. Πρωτ. 4245

Προς:
Οικονομική Επιτροπή &
Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου.
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»
Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ΄ αρ. πρωτ.4124/19-07-2019 έγγραφο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από την
ανάδοχο εταιρεία αίτημα παράτασης του χρόνου παράδοσης του πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό
εξοπλισμό κατά τέσσερις (4) μήνες, που διέπεται από του όρους λόγω της υπ΄ αρ. πρωτ.1764/01-04-2019
Σύμβασης. Η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του χρόνου παράδοσης του μηχανήματος είναι η 31η Ιουλίου
2019.
Στο έγγραφο αίτημα της η ανάδοχος εταιρεία παραθέτει το λόγο της απότομης αύξησης των παραγγελιών
παρόμοιων μηχανημάτων στην κατασκευάστρια εταιρεία CNH Industrial Italia SpA, την οποία δεν μπορεί να
καλύψει έγκαιρα η παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου. Επιπλέον λόγω του πρόσθετου συνοδευτικού
εξοπλισμού από άλλους υποπρομηθευτές, τα οποία πρέπει να προσαρμόζονται πλήρως στο κύριο μηχάνημα
θεωρείται αβέβαιη προς το παρόν η παράδοση του πολυμηχανήματος έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας.
Για αυτούς τους λόγους απέστειλαν στο Δήμο Λέρου και το υπ΄ αρ. πρωτ.4243/25-07-2019 έγγραφο της
εταιρείας CNH Industrial Italia SpA με το οποίο επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός της απότομης αύξησης των
παραγγελιών εκσκαφέων –φορτωτών. Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, οι λόγοι που παρατίθενται καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
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Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 4 της Σύμβασης προβλέπεται χορήγηση παράτασης
προθεσμίας η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ¼ του συμβατικού χρόνου, δηλαδή έναν (1) μήνα.
Έχοντας υπόψη την υπ΄ αρ. πρωτ.1764/01-04-2019 Σύμβαση, τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τα άρθρα
132,206,207 και 221 του Ν.4412/2016,

η επιτροπή παραλαβής της προμήθειας (η οποία ορίστηκε με υπ

αρ.7/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου γνωμοδοτεί για την παράταση προθεσμίας παράδοσης
της προμήθειας κατά έναν (1) μήνα.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβλέψει την εφαρμογή των συμβατικών του υποχρεώσεων θα έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 203 & 207 του Ν. 4412/2016…»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη τη λήψη απόφασης, με τη οποία θα παρατείνεται κατά ένα
(1) μήνα, ο χρόνος παράδοσης του πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην με Α.Π.:1764/01-04-2019 ΑΔΑΜ:19SYMV004712529 2019-04-01 σύμβαση, που
υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Λέρου και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λαμβάνοντας υπόψη το με Α.Π.:4245/25-07-2019 έγγραφο
της Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132,206, 207& 221 του
Ν.4412/2016.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού
έλαβε υπόψη της:
1. Την εισήγηση του προέδρου
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08,08,2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις. »
6. Tην αριθ. 169/2017 με ΑΔΑ: ΩΕΡΩΩΛΓ-4ΡΡ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
7. Tην αριθ. 3206/17-01-2018 με ΑΔΑ:Ψ2ΩΒΟΡ1Ι-Η16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
8. Την με Α.Π.: 26808/08-06-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εντάχθηκε η εν
λόγω Πράξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»
9. Την υπ’ αριθ. 108/2018 με ΑΔΑ:Ψ1ΘΞΩΛΓ-ΙΔ8 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με
Α.Π.:46040/06-08-2018 με ΑΔΑ:697ΧΟΡ1Ι-ΖΓΡ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
10.Την υπ’ αριθ. 126/2018 με ΑΔΑ:6ΕΝΚΩΛΓ-6ΣΗ απόφαση Δ.Σ.
11.Το με ΑΔΑΜ: 18REQ003574142 2018-08-17 πρωτογενές αίτημα
12.Την υπ’ αριθ. 321/2018 με ΑΔΑ:ΨΧΚ9ΩΛΓ-2ΡΞ απόφαση του Δημάρχου Λέρου με την οποία
εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα διατέθηκε η πίστωση και έγινε η απαιτούμενη ανάληψη υποχρέωσης
στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018
13.Την υπ’ αριθ. 24/2018 μελέτη για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με
συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010»
14.Την υπ’ αριθ. 163/2018 με ΑΔΑ:ΨΤΙΒΩΛΓ-Λ8Ε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
15.Την με Α.Π.:5116/09-11-2018 με ΑΔΑΜ:18PROC003978909 2018-11-09 διακήρυξη του Δημάρχου
Λέρου καθώς και την με Α.Π:5117/09-11-2018 και ΑΔΑ:69ΚΓΩΛΓ-ΙΡΔ περίληψη αυτής
16. Την υπ’ αριθ. 243/2017 με ΑΔΑ: 70Ο3ΩΛΓ-9Χ6 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
17.Το με Α.Π.:5775/07-12-2018 Πρακτικό με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών
18.Την υπ’ αριθ. 199/2018 με ΑΔΑ: 7ΤΚΙΩΛΓ-ΞΛΘ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
19.Το με Α.Π.:5955/17-12-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών
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20.Την υπ’ αριθ. 202/2018 με ΑΔΑ:ΨΑ8ΛΩΛΓ-112 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
21.Την με Α.Π.:6107/27-12-2018 πρόσκληση του Δήμου Λέρου
22.Την υπ’ αριθ. 281/31-12-2018 με ΑΔΑ:Ψ6Β6ΩΛΓ-ΨΩΠ απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης του
Δημάρχου Λέρου
23.Το με Α.Π.:38/09-01-2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης-ανάδειξης οριστικού
αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055
2017ΣΕ05500010»
24.Την υπ’ αριθ. 147/30-01-2019 με ΑΔΑ:ΩΑΓΗΩΛΓ-ΦΛΟ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του
Δημάρχου Λέρου, στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. 2019.
25.Την υπ’ αριθ. 12/2019 με ΑΔΑ:ΩΡΜ6ΩΛΓ-6ΔΣ και ΑΔΑΜ:19AWRD004441454 2019-02-11
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13667/12-03-2019
με ΑΔΑ:Ω8Κ7ΟΡ1Ι-ΒΒΦ απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
26.Η με Α.Π.:1764/01-04-2019 ΑΔΑΜ:19SYMV004712529 2019-04-01 σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Λέρου και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
27.Την υπ αρ.7/2019 με ΑΔΑ:ΨΡΕ7ΩΛΓ-ΧΗΟ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
ορίσθηκε η Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας
28.Το με Α.Π.:4245/25-07-2019 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας
29.Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρατείνει κατά ένα (1) μήνα, το χρόνο παράδοσης του πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με Α.Π.:1764/01-04-2019 ΑΔΑΜ:19SYMV004712529 2019-04-01
σύμβαση, που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Λέρου και της εταιρείας «ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λαμβάνοντας υπόψη το με Α.Π.:4245/25-072019 έγγραφο της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132,206, 207
& 221του Ν.4412/2016.
.……………….…………..…………………………………………………………………………………..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
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