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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 39η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 24-7-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 352/2018

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 15999/25-04-2018
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΥΤΗΡΙΑ
ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 64807/05-12-2017).
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 24 του μηνό̋ Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 29906/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου
(τακτικό μέλο̋), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Βαρλά (ω̋ αναπληρωματικό μέλο̋
στη θέση του τακτικού μέλου̋ Κυριακή̋ Ντέρου)
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Kωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋)
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 4ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. 30590/24-7-2018
έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Καλείται το Σώμα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 132 & 206 του Ν.
4412/2016 και λαμβάνοντα̋ υπόψη την με αρ. πρωτ. 30145/20-07-2018 Γνωμοδότηση τη̋ Επιτροπή̋
Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋, όπω̋ λάβει απόφαση σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παράδοση̋ του
συμβατικού αντικειμένου, όπω̋ αυτό ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 15999/25-04-2018 σύμβαση μεταξύ του
Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και τη̋ εταιρεία̋ XYTHΡIA ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE, κατά
τριάντα (30) ημέρε̋.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(Αρ. 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
για την προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωση̋
( Αρ. διακήρυξη̋ 64807/05-12-2017)
Στο Κερατσίνι σήμερα στι̋ 19 Ιουλίου 2018 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ διαγωνισμών η
οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθ. 33/2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ με παρόντα τα ακόλουθα
μέλη: 1) Κιοσόγλου Βικτωρία, 2) Κουβελιώτη Χρήστο και 3) Γρηγοράκου Γεωργία για την προμήθεια
μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωση̋ (Αρ. διακήρυξη̋ 64807/05-12-2017) που
διενεργήθηκε με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένε̋ προσφορέ̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋
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του Ν. 4412/2016
Στον διαγωνισμό μειοδότησε η εταιρεία XYTHΡIA ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE στην οποία
κατακυρώθηκε, με την υπ΄αριθ. 73/2018 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού έναντι του ποσού 42.333,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).
Τα είδη είναι τα ακόλουθα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για
τοποθέτηση κάδων ανακύκλωση̋

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΤΕΜΑΧΙΑ)

60

ΤΙΜΗ
/ΤΕΜΑΧΙΟ (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

569,00

34.140,00

ΦΠΑ 24%

8.193,60

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

42.333,60

Με την αρ. πρωτ. 20769/7783/05-04-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋
Αττική̋ εγκρίθηκε η νομιμότητα τη̋ ανωτέρω απόφαση̋.
Κατόπιν των ανωτέρω υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και του αναδόχου η
σχετική σύμβαση η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 15999/25-04-2018.
Στη σύμβαση προβλέπεται ότι η παράδοση τη̋ προμήθεια̋ δε θα ξεπερνά σε χρόνο του̋ 90 ημέρε̋ από την
υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Ενώ αναφέρεται ότι ο συμβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋ των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοση̋, υπό τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 206 του ν. 4412/2016
Η παράδοση των υλικών σύμφωνα με την σύμβαση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τι̋ 23/07/2018.
Στι̋ 17/07/2018 η εταιρεία XYTHΡIA ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE απέστειλε προ̋ τον
Δήμο ΑΙΤΗΜΑ, με αρ. πρωτ. 29635/18-07-2018 στην οποία επικαλείται λόγου̋ ανωτέρα̋ βία̋ που
σχετίζονται με τεχνικό πρόβλημα στον μηχανολογικό εξοπλισμό τη̋ εταιρεία̋ και ζητεί από τον Δήμο την
παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοση̋ για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.
Η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ λαμβάνοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω και κρίνει ότι:
Α) Πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το αίτημα υποβλήθηκε πριν την
λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοση̋ και ο αιτούμενο̋ χρόνο̋ παράταση̋ είναι μικρότερο̋ από τον
αρχικό χρόνο παράδοση̋.
Β) Υφίσταται λόγοι αποδοχή̋ του αιτήματο̋ που υπέβαλε η εταιρεία XYTHΡIA ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN
INNOVATIONS M.IKE ω̋ προ̋ την μετάθεση κατά τριάντα (30) ημέρε̋, του συμβατικού χρόνου
παράδοση̋, καθώ̋ η μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση τη̋ σύμβαση̋ οφείλεται σε απρόβλεπτου̋ παράγοντε̋.
Προτείνει, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και των διατάξεων των άρθρων
132 & 206 του Ν. 4412/2016 προ̋ τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, την μετάθεση του
χρόνου παράδοση̋ του συμβατικού αντικειμένου, όπω̋ αυτό ορίζεται στην με αρ. πρωτ.
15999/25-04-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και τη̋ εταιρεία̋
XYTHΡIA ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE, κατά τριάντα (30) ημέρε̋.
Νέα καταληκτική ημερομηνία υλοποίηση̋ τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται η 23 /08/2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Κιοσόγλου Βικτωρία, Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋, Γρηγοράκου
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Γεωργία

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,
3. Τα άρθρα 132 & 206 του Ν. 4412/2016
4. Την με αρ. πρωτ. 30145/20-07-2018 Γνωμοδότηση τη̋ Επιτροπή̋ Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋
5. Την με αρ. πρωτ. 15999/25-04-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και τη̋
εταιρεία̋ XYTHΡIA ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοση̋ του συμβατικού αντικειμένου, όπω̋ αυτό ορίζεται στην με αρ.
πρωτ. 15999/25-04-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και τη̋ εταιρεία̋
XYTHΡIA ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE, κατά τριάντα (30) ημέρε̋.
Νέα καταληκτική ημερομηνία υλοποίηση̋ τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται η 23 /08/2018

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (352)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 26-7-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

3

