ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 33ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 465/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 28427/7-12-2017
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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Νικητάκης Μάρκος
2
Περδικάρης Αθανάσιος
2
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Βικέντιος Νικόλαος
4
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
4
Σκληρός Παναγιώτης
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Φίλιππος
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντοµίχης Ευάγγελος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
12
Κακλαµάνη Αναστασία
12
13
Φίλιππας Γεώργιος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Βλάχος Ευστάθιος
15
16
Γιαννιώτης Οδυσσέας
16
17
Τριλίβας Χρήστος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Καρφάκη Μαριάννα
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Κατωπόδη Ευανθία
19
20
Γρηγόρη Ασπασία
20
21
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
Παπαδόπουλος Ανδρέας
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Κακλαµάνη Αναστασία, αποχώρησαν κατά την έναρξη του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Θωµάς, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.

ΘΕΜΑ 15ο της Η.∆. της αρ. 33ης/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ για
παράταση χρόνου παράδοσης για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της µε αριθ. 26602/2016 ∆ιακήρυξης.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Ευστάθιος Βλάχος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
1) Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4) Τη µε αριθµ.26602/28-12-2017 Α∆ΑΜ:16PROC005650359 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. για το υποέργο -2«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» της
Πράξης «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
5) Τη µε αριθµ.20449/12-09-2017 –Α∆ΑΜ:17SYMV001933328 σύµβαση µε την εταιρεία ΑΦΟΙ
ο
ΣΙΒΡΗ Ο.Ε.-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, που εδρεύει 6 χλµ.
Θεσσαλονίκης- Αθηνών, ΑΦΜ: 997652559 ∆ΟΥ: Α΄Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57009, µε χρόνο παράδοσης
τρεις µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
6) Τη µε αριθµ.24.2 παράγραφο της ανωτέρω διακήρυξης µε τίτλο «Παράταση του χρόνου
παράδοσης» σύµφωνα µε την οποία : Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α)τροποποίηση της σύµβασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
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. Στην περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης
δεν συνυπολογίζεται στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την υποβολή του
σχετικού αιτήµατος του προµηθευτή (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/16).
Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος
χωρίς να παραδώσει τα είδη.»
4) Τη µε αριθµ.24.3 παράγραφο µε τίτλο «Παράταση του λόγω βίας ανωτέρας ή άλλων σοβαρών
λόγων χρόνου παράδοσης» σύµφωνα µε την οποία: «Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί, µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ΗΜΟΥ, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που
συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού
χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
5) Το από 22-11-2017 αίτηµα του Αναδόχου για παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης για
το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Ευρώπη µε αποτέλεσµα την
αδυναµία οργάνωσης της µεταφοράς των ειδών από τις µεταφορικές υπηρεσίες.
6) Τη µε αριθµ.13/2017-Α∆Α: 6Υ88ΩΛΙ-ΟΦΩ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισµό, της
οποίας οι αρµοδιότητες είναι εκτός των άλλων είναι «…στο στάδιο της σύµβασης γνωµοδοτεί για
κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού
χρόνου παράδοσης, κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου».
7) Τη µε αριθµ.2310/01-12-2017 πρόσκληση στην Επιτροπή ∆ιενέργειας διαγωνισµού προκειµένου
να γνωµοδοτήσει σχετικά.
8) Το από 6-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο
γνωµοδοτεί για την τροποποίηση της σύµβασης ως προς την παράταση του χρόνου παράδοσης για
χρονικό διάστηµα ίσο µε τον αρχικό συµβατικό χρόνο ήτοι τρεις (3) µήνες, καθώς ήταν εµπρόθεσµη,
ώστε να µην παρακωλυθεί η παράδοση των ειδών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών που πιθανά
να δηµιουργηθούν κατά την τρέχουσα χειµερινή περίοδο.
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Επιπλέον, ενηµερώνουµε τα µέλη του ∆.Σ. ότι στις 4-12-2017 έγινε η παράδοση των ειδών της
ΟΜΑ∆ΑΣ Α.
Κατόπιν των ανωτέρω
καλούµε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν για την παράταση του χρόνου
παράδοσης της µε αριθµ. 20449/12-09-2017 –Α∆ΑΜ:17SYMV001933328 σύµβασης για χρονικό
διάστηµα ίσο µε τον αρχικό συµβατικό χρόνο ήτοι τρεις (3) µήνες, καθώς το αίτηµα ήταν εµπρόθεσµο,
υπήρχε αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης και για να µην παρακωλυθεί η παράδοση
των ειδών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών που πιθανά να δηµιουργηθούν κατά την τρέχουσα
χειµερινή περίοδο.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
Την παράταση του χρόνου παράδοσης της µε αριθµ. 20449/12-09-2017 –
Α∆ΑΜ:17SYMV001933328 σύµβασης, για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
∆ΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον
αρχικό συµβατικό χρόνο, ήτοι τρεις (3) µήνες, καθώς το αίτηµα ήταν εµπρόθεσµο, υπήρχε
αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης και για να µην παρακωλυθεί η παράδοση των
ειδών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών που πιθανά να δηµιουργηθούν κατά την τρέχουσα
χειµερινή περίοδο.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 465/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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