ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 30/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, 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. 907/17-1-2019 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
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Κων/νος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κοντοµίχης Ευάγγελος
6
Αρβανίτης Σπυρίδων
6
Κακλαµάνη Αναστασία
7
Κατηφόρης Χρήστος
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Φίλιππας Γεώργιος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Γρηγόρη Ασπασία
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Αραβανής Βασίλειος
17
18
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
24
25
25
26
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 τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Το 4 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Καββαδάς Θωµάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος
ου
της Η.∆. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 1 θέµα και
ο
πριν το 2 θέµα της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 27 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για παράταση χρόνου παράδοσης των ειδών της υπ΄αριθ. 24770/30-11-2018 σύµβασης του ∆ήµου
για προµήθεια καυσίµων για την ∆.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως 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 άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», « Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που
αφορούν τον ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου
του ∆ήµου ή τοπ ίδιο του ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του.»
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.24770/30-11-2018 σύµβαση προµήθειας καυσίµων για τη ∆.Ε. Λευκάδας µε την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ: 997915143 ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, µε
χρόνο παράδοσης των ειδών έως 31-12-2018, ως κάτωθι:
Φ.Π.Α.24
ΤΙΜΗ
%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ
(€)
ΧΩΡΙΣ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ ΜΕ
(€)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α. (€)
Φ.Π.Α.
(€)
16.364,40
84.549,40
Πετρέλαιο
1
λίτρα
65.000
1,049 68.185,00
κίνησης
Βενζίνη
1.876,50
9.695,25
2
λίτρα
6.250
1,251
7.818,75
αµόλυβδη
Πετρέλαιο
524,88
2.711,88
3
Λίτρα
2.700
0,81
2.187,00
θέρµανσης
96.956,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
5) Τη µε αριθµ.2 άρθρο της ανωτέρω σύµβασης µε τίτλο «∆ιάρκεια σύµβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος
παράδοσης υλικών» σύµφωνα µε την οποία : «Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να
παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206
του ν. 4412/2016»
6) Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ότι: « Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το
υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 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.
7) Το άρθρο 132 παρ. 1. του Ν.4412/2016 1. Οι συµβάσεις και οι συµφωνίες-πλαίσιο µπορούν να τροποποιούνται
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..ε) όταν οι
τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
Η παρ.4 ορίζει ότι: « Η τροποποίηση σύµβασης ή συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κατά
την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύµβαση ή τη συµφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς
διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη των
παραγράφων 1 και 2, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύµβασης,
θα είχαν επιτρέψει τη συµµετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή
άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συµµετέχοντες στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονοµική ισορροπία της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου,
κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύµβαση ή συµφωνία-πλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύµβασης ή της συµφωνίας-πλαίσιο
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύµβαση σε περιπτώσεις
διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στην περίπτωση δ ' της παραγράφου 1.
7) Το από 31-12-2018 αίτηµα του Αναδόχου, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο µε το υπ αριθµ.26880/31-12-2018
πρωτόκολλο για παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης, λόγω του ότι δεν παραδόθηκαν όλες οι συµβατικές
ποσότητες
8) Τη µε αριθµ. 82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) 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
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σύµβαση και ιδίως επί της παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, κάθε άλλης τροποποίησης της
σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου».
8) Το από 10-01-2019 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτεί για την
παράταση του χρόνου παράδοσης καυσίµων για τη ∆.Ε.Λευκάδας της µε αριθµ. 24770/30-11-2018 σύµβασης για
χρονικό διάστηµα ίσο µε τον αρχικό συµβατικό χρόνο ήτοι ένα (1) µήνα, καθώς ήταν εµπρόθεσµη , αντικειµενικά ήταν
αδύνατη η απορρόφηση των ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο σε χρονικό διάστηµα ενός µήνα, σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί η διαγωνιστικές διαδικασίες για την προµήθεια καυσίµων για το
έτος 2019 και υπάρχει ανάγκη για την απρόσκοπτη τροφοδοσία µε καύσιµα των οχηµάτων – µηχανηµάτων αντλιοστασίων του ∆ήµου, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι βλάβης της δηµόσιας υγείας και να αντιµετωπιστούν οι
καθηµερινές ανάγκες καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, επισκευών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,
λειτουργίας και συντήρησης των βιολογικών καθαρισµών, αποκατάστασης φθορών του οδικού δικτύου, επίβλεψης
και κατασκευής τεχνικών έργων, οµαλής λειτουργίας των αντλιοστασίων, χλωρίωσης του πόσιµου νερού και
θέρµανσης των κτιρίων που στεγάζονται οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί στη ∆.Ε.Λευκάδας.
Κατόπιν των ανωτέρω
καλούµε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν για την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών
της µε αριθµ. 24770/30-11-2018 σύµβασης για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον αρχικό συµβατικό χρόνο ήτοι ένα (1)
µήνα.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:
Την παράταση του χρόνου παράδοσης των ειδών της µε αριθµ. 24770/30-11-2018 σύµβασης για χρονικό
διάστηµα ίσο µε τον αρχικό συµβατικό χρόνο ήτοι ένα (1) µήνα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 30/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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