ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 24/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 354
Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα
από την με αρ. πρωτ. 28626/6-11-2014 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
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Τριλίβας χρήστος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερμός Ευάγγελος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Κούρτης Γεώργιος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Φίλιππος
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Απουσίαζαν
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γράψας Αθανάσιος
Κατωπόδη Ευανθία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Σταματέλου Δήμητρα
Βλάχος Κων/νος
Αραβανής Βασίλειος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
Δήμαρχο κ.Κων/νο Δρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (31) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 31ο : της ημερήσιας διάταξης της αρ. 24/14 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας
κοντέϊνερς και οχημάτων μεταφοράς της με αρ. πρωτ. 20815/29.07.14 σύμβασης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δημ.
Συμβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1. Τη με αριθμ. πρωτ.1267/02-08-2012 απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ένταξης της
Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
με κωδικό MIS 379456 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι
Νήσοι».
2. Τη με αριθμ. πρωτ.1151/07-06-2013 απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.)1ης
τροποποίησης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό MIS 379456 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική ΕλλάδαΠελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι».
3. Τη με αριθμ.313/2013 απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου
διαγωνισμού για την προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου Λευκάδας.
4. Τη με αριθμ.215/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση όρων διεξαγωγής
ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων
μεταφοράς Δήμου Λευκάδας και διάθεση πίστωσης του ποσού.
5.Τη με αριθμ.29772/16-10-2013 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την
προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου.
6. Τη με αριθμ.267/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κηρύσσει άγονο το
διαγωνισμό της με αριθμ. 29772/16-10-2013 διακήρυξης.
7. Τη με αριθμ.397/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Λευκάδας για έγκριση
διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια
κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου Λευκάδας.
8.Τη με αριθμ.268/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και καθορισμού
των όρων επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου
διαγωνισμού για την προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου Λευκάδας,
9.Τη με αριθμ.34805/04-12-2013 διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου
διαγωνισμού για την προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου,
10.Το γεγονός ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κώδικα
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση Εσωτερικών
11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993).
11.Τη με αριθμ. πρωτ.20815/29-07-2014 σύμβαση που υπογράφηκε με την ανάδοχο εταιρεία
HELMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ποσού
798.934,20, με ημερομηνία παράδοσης των υλικών της προμήθειας εντός ενενήντα (90)
ημερολογιακών ημερών ήτοι έως και την 29-10-2014.
12. Το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ στο οποίο ορίζεται ότι: « Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσηςπαράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό
αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού
χρόνου…Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού
χρόνου φόρτωσης –παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του
συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, το υλικό δεν
παραλαμβάνεται από της Επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την
αιτηθείσα παράταση, άσχετα αν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα…».
13.Το άρθρο 4 παρ.4 της με αριθμ. 34805/04-12-2013 διακήρυξης στο οποίο προβλέπεται ότι :
«Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν γι αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής αξιολόγησης».
14.Το άρθρο 2 της με αριθμ.πρωτ.20815/29-07-2014 σύμβασης στο οποίο προβλέπεται ότι «Ο
χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να παρατείνεται κατά το ¼ αυτού ύστερα
από αίτημα του αναδόχου και απόφαση του Δήμου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ)».
15.Την από 10-10-2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας
παράδοσης είκοσι (20) ημερών των υλικών της προμήθειας κοντέινερς και οχημάτων
μεταφοράς, λόγω καθυστέρησης τελικής τοποθέτησης των πρεσών με συνέπεια την
καθυστέρηση της κατασκευή απορριμματοκιβωτίων.
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16.Το από 27-10-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που συστάθηκε με την
υπ΄αριθμ.282/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ
της παράτασης προθεσμίας παράδοσης είκοσι (20) ημερών των υλικών της προμήθειας
κοντέινρς και οχημάτων μεταφοράς της με αριθμ. 20815/29-07-2014 σύμβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α)την αποδοχή της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας κατά είκοσι (20) ημέρες παράδοσης από την εταιρεία με την επωνυμία HELMA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των υλικών της
προμήθειας κοντέινρς και οχημάτων μεταφοράς στον Δήμο Λευκάδας 20815/29-07-2014
σύμβασης, όπως διατυπώνεται στο από 27-10-2014 Πρακτικό.
Β) Την παράταση της προθεσμίας κατά είκοσι (20) ημέρες παράδοσης των υλικών της
προμήθειας κοντέινρς και οχημάτων μεταφοράς στον Δήμο Λευκάδας από τη συμβαλλόμενη
ανάδοχο εταιρεία HELMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει:
Α)Την αποδοχή της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την παράταση της
προθεσμίας κατά είκοσι (20) ημέρες παράδοσης από την εταιρεία με την επωνυμία HELMA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των υλικών της
προμήθειας κοντέινρς και οχημάτων μεταφοράς στον Δήμο Λευκάδας, αρ. 20815/29-07-2014
σύμβασης, όπως διατυπώνεται στο από 27-10-2014 Πρακτικό.
Β) Την παράταση της προθεσμίας κατά είκοσι (20) ημέρες παράδοσης των υλικών της
προμήθειας κοντέινρς και οχημάτων μεταφοράς στον Δήμο Λευκάδας από τη συμβαλλόμενη
ανάδοχο εταιρεία HELMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.354/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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