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Βέροια 5/6/2019
Προς : Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της
Προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.
Ο Δήμος Βέροιας υπέγραψε με την εταιρία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. την αρ. 10934/7-52019 σύμβαση, ύστερα από διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού βάσει της αρ.
47008/2017 διακήρυξης, για την «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού»
συνολικής αξίας 30.447,75€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η προμήθεια
περιλαμβάνει τρεις ομάδες ειδών (Α΄, Β΄ και Ε΄). Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση
ο χρόνος παράδοσης για τα είδη της Α΄ και Β΄ ομάδας της προμήθειας είναι σαράντα
(40) ημερολογιακές ημέρες και για τα είδη της Ε΄ ομάδας πενήντα (50)
ημερολογιακές ημέρες.
Ο ανάδοχος υπέβαλλε την αρ. πρωτ. 13176/30-5-2019 αίτηση για παράταση του
συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα (40) ημέρες, τριών ειδών της
προμήθειας (ένα είδος από κάθε ομάδα) λόγω καθυστέρησης στη γραμμή παραγωγής,
παρόλο που η παραγγελία έγινε εγκαίρως από τον ανάδοχο στην κατασκευάστρια
εταιρία.
Τα εν λόγω είδη είναι τα εξής:
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π. 100W τεμ. 516 (Ομάδα Α΄)
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π. 150W τεμ. 444 (Ομάδα Β΄)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ Υ.Π.
70W τεμ. 78 (Ομάδα Ε΄).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 ορίζεται ότι: «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.»
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. ζ΄ του Ν. 4412/16
προβλέπεται ότι: «ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β΄ εισηγείται και για ζητήματα
τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την
επιφύλαξη του άρθρου 41.»
Τέλος στο άρθρο 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 του N.
4555/18 προβλέπεται ότι: Η Οικονομική Επιτροπή "αποφασίζει αιτιολογημένα
τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού
αντικειμένου, συμβάσεων ποσού έως εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, πλέον
Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου
εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της".
Η επιτροπή παραλαβής συνεδρίασε προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το εν λόγω
αίτημα της εταιρίας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και συνέταξε το από 3/6/2019 σχετικό
πρακτικό της, με το οποίο εισηγείται την παράταση του συμβατικού χρόνου
παράδοσης κατά σαράντα (40) ημέρες (δηλ. μέχρι 27/7/2019 για τα είδη της ομάδας
Α΄ και Β΄ και μέχρι 7/8/2019 για το είδος της ομάδας Ε΄) της προμήθειας
ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.
Έχοντας υπόψη :
- την υπ’ αριθμό 47008/20-12-2017Διακήρυξη του Δημάρχου.
- Την αρ. 10934/7-5-2019 σύμβαση της προμήθειας
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- το 1ο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα για:
1. Την έγκριση ή μη του από 3/6/2019 1ου πρακτικού της επιτροπής παραλαβής,
2. Την παράταση ή μη του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά σαράντα (40)
ημέρες (δηλ. μέχρι 27/7/2019 για τα είδη της ομάδας Α΄ και Β΄ και μέχρι
7/8/2019 για το είδος της ομάδας Ε΄) της προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού
υλικού.
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