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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 26.02.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 26η Φεβρουαρίου
2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 13957/21.02.2020 πρόσκληση του
Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα
μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 21.02.2020.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ

«

«

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ Δ., Δ.Σ.

Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.
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Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –052–
Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το
ο

4 θέμα ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ επί του πρωτοκόλλου παραλαβή̋ που
αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τι̋ ανάγκε̋ του Δήμου Ιλίου».
Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 13916/21.02.2020 σχετικό έγγραφο τη̋
Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Λαμβάνοντα̋ υπόψιν:
·

Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 208 παρ. 4 του Ν.4412/16, σύμφωνα με το οποίο αν η επιτροπή
παραλαβή̋ παραλάβει το υλικό με παρατηρήσει̋, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τι̋
αποκλίσει̋ που παρουσιάζει αυτό από του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ και διατυπώνει αιτιολογημένα τη
γνώμη τη̋ για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται.
Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
ότι οι παρεκκλίσει̋ του υλικού ή τη̋ υπηρεσία̋ δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική
Επιτροπή), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του
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υλικού, με ή χωρί̋ έκπτωση επί τη̋ συμβατική̋ τιμή̋.
·

Το υπ. αριθ. πρωτ.10688/11-02-2020 έγγραφο τη̋ εταιρεία̋ «Παν. Παπαδόπουλο̋ & σια ε.ε.» και
τη̋ εταιρεία̋ «EUROLAMP Α.Ε.Β.Ε.» και αφού έλαβε γνώση του πρακτικού οριστική̋ και
ποιοτική̋ παραλαβή̋, αιτείται την αντικατάσταση του υλικού με α/α 30 «λαμπτήρα̋ led έω̋ 40w»
μέχρι τι̋ 10-03-2020 σύμφωνα και με την δήλωση τη̋ «EUROLAMP Α.Ε.Β.Ε.». Το συγκεκριμένο
αίτημα εμπίπτει στην παρ. 4 του άρθρου 207 του Ν4412/16 σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ τη̋ ποσότητα̋ που παραδόθηκε εκπρόθεσμα και στι̋
διατάξει̋ του άρθρου 220 του Ν. 4412/16 περί παράδοση̋ παραδοτέου υλικού- αντικατάσταση

Σα̋ αποστέλλουμε το υπ. αριθ. 801/07-02-2020

δελτίο αποστολή̋ - τιμολόγιο τη̋ εταιρεία̋ «Παν.

Παπαδόπουλο̋ & σια ε.ε.», το από 11-02-2020 πρωτόκολλο παραλαβή̋, με το αντίστοιχο δελτίο
εισαγωγή̋ υλικού, το υπηρεσιακό έγγραφο τη̋ επιτροπή̋ παραλαβή̋ προμηθειών Διεύθυνση̋ Τεχνικών
Υπηρεσιών και την αντίστοιχη απάντηση τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών,

το υπ. αριθ.

πρωτ.10688/11-02-2020 έγγραφο τη̋ εταιρεία̋ «Παν. Παπαδόπουλο̋ & σια ε.ε.» και τη̋ εταιρεία̋
«EUROLAMP Α.Ε.Β.Ε.»
Έχοντα̋ υπόψιν:
1. Την υπ. αριθ. 26/2019 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 8410/03-02-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Ιλίου και τη̋ εταιρεία̋
«Παν. Παπαδόπουλο̋ & σια ε.ε.»
Παρακαλούμε για την λήψη απόφαση̋ παραλαβή̋ ή αντικατάσταση̋ του υλικού, με ή χωρί̋ έκπτωση επί
τη̋ συμβατική̋ τιμή̋.»
Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, τι̋ αναφερόμενε̋ διατάξει̋, το από 11/02/2020 πρωτόκολλο παραλαβή̋
με τι̋ παρατηρήσει̋ τη̋ επιτροπή̋, καθώ̋ και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10688/11-02-2020 έγγραφο τη̋
εταιρεία̋ «ΠΑΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», στο οποίο ο ανάδοχο̋ αποδέχεται το λάθο̋ του
κατασκευαστή για το εν λόγω υλικό και ζητά αντικατάσταση, έπειτα από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Διαπιστώνει την απόκλιση του υλικού σε σχέση με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ υπ’ αριθμ. Διακήρυξη̋
8324/08-03-2019, τι̋ οποίε̋ είχε πλήρω̋ & ανεπιφύλακτα αποδεχτεί ο ανάδοχο̋ και αποδέχεται την
αντικατάσταση του υλικού με χρόνο παράδοση̋ όπω̋ αυτό̋ ορίζεται στο άρθρο 213 παρ. 1 του Ν.
4412/2016 όπου: «αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού
χρόνου, ο δε προμηθευτή̋ θεωρείται ω̋ εκπρόθεσμο̋ και υπόκειται σε κυρώσει̋ λόγω εκπρόθεσμη̋
παράδοση̋.
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Αν ο προμηθευτή̋ δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικό̋ χρόνο̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται στι̋
προβλεπόμενε̋ κυρώσει̋.»

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε.

Τα Μέλη
Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,
Μαρκόπουλο̋ Φ., Κουκουβίνο̋ Δ.,

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Γαλούνη̋ Δ.
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