ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 345
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 26630/9-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γράψας Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
15.
Στην Η.∆. προτάχθηκαν τα εξής θέµατα:
16.
ο
ο
Το 32 θέµα µετά το 3 θέµα.
17.
ο
ο
ο
Το 5 και το 6 µετά το 32 θέµα.
18.
19.
Ο ∆.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την
20.
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
Οι ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη
22.
Μαριάννα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
23.
ου
6 θέµατος της Η.∆.
24.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
25.
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την
27.
ου
συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 25 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσµίας υλοποίησης της υπ΄αριθµ. 19276/07.09.2015
σύµβασης για την προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Έχοντας υπόψη:
1.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ,
Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993).
2.τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
3.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4.την αριθµ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Αρµόδια όργανα ΟΤΑ Α΄ Βαθµού
για προµήθειες που διενεργούνται µε απευθείας ανάθεση, διαγωνισµό και µε διαπραγµάτευση».
5.την αριθµ.13026/22-06-2015 απόφαση ∆ηµάρχου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού για την προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.
6.την αριθµ.150/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων και την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
7.την αριθµ.14157/01-07-2015 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια κεφαλαιουχικού
εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας.
8.την αριθµ.172/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος
του πρόχειρου διαγωνισµού.
9.την αριθµ. 19276/07-09-2015 σύµβαση του ∆ήµου Λευκάδας µε τον ανάδοχο «ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
ΣΩΚΡΑΤΗ», όπου στο άρθρο 2 αυτής προβλέπεται ως χρόνος παράδοσης οι δύο (2) µήνες, ήτοι
µέχρι 07-11-2015.
10. την αριθµ. πρωτ. 314/03-11-2015 αίτηση παράτασης, η οποία απεστάλη εµπρόθεσµα στο ∆ήµο
Λευκάδας και µε την οποία αιτείται την παράταση ισχύος της σύµβασης κατά τρεις (3) µήνες,
σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 3 της υπ’ αριθµ. 14157/01-07-2015 διακήρυξης και για ειδικότερους
λόγους που άπτονται στην επιβολή ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων και στην απαίτηση των οίκων του
εξωτερικού για πλήρη εξόφληση των ανταλλακτικών πριν την αποστολή τους.
11. τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 15 παρ. 3 της υπ’ αριθµ. 14157/01-07-2015 διακήρυξης όπου
προβλέπεται ότι: «Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της,
µέχρι και τρεις (3) µήνες, όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης».
12. το άρθρο 5 της υπ’ αριθµ. 14157/01-07-2015 διακήρυξης όπου προβλέπεται ότι «τα στοιχεία
που θα θεωρούνται αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης και θα ισχύουν µε τους
υπόλοιπους όρους της είναι: α) η αριθµ. 14157/01-07-2015 διακήρυξη β) η αριθµ. 62/2015 µελέτη
του ∆ήµου 3) η υποβληθείσα προσφορά του προµηθευτή.
13. την από 03-12-2015 γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης, σύµφωνα µε την οποία
γνωµοδοτεί για την έγκριση παράτασης της προθεσµίας υλοποίησης της αριθµ. 19276/07-09-2015
σύµβασης κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι µέχρι 07-02-2016.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση παράτασης της προθεσµίας υλοποίησης της αριθµ. 19276/07-09-2015
σύµβασης του ∆ήµου Λευκάδας µε τον ανάδοχο «ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΩΚΡΑΤΗ», που αφορά την
προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας, κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι µέχρι
07-02-2016.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι
(20) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση παράτασης της προθεσµίας υλοποίησης της αριθµ. 19276/07-09-2015
σύµβασης του ∆ήµου Λευκάδας µε τον ανάδοχο «ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΩΚΡΑΤΗ», που αφορά την
προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας, κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι µέχρι
07-02-2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.345/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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