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ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ: 409/2018

ΘΔΚΑ: ΠΑΡΑΣΑΖ ΥΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΠ΄ΑΡΗΘ. 56334/23-10-2017 ΤΚΒΑΖ
ΚΔ ΣΖΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖ ΘΑ ΕΖΛΟΒΗΑ ΚΗΥΟΤ ΣΟΤ ΚΗΥΑΖΙ ΓΗΑ ΣΖΛ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ
ΓΑΙΑΘΣΟ ΓΗΑ ΣΖΛ ΘΑΙΤΦΖ ΣΧΛ ΑΛΑΓΘΧΛ ΣΧΛ ΓΗΘΑΗΟΤΥΧΛ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΧΛ ΣΟΤ
ΘΔΡΑΣΗΛΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΛΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2017-2018.
Πην Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 24 ηνπ κελόο Πεπηεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
13:30 ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από
ηε κε αξηζ. πξση: 37665/20-9-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη
δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Λ.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε έμη (6) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΛΣΔ:
1) Σξήζηνο Βξεηηάθνο (Ξξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Διέλε Θαπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 3) Αλλα Γθξόδνπ
(ηαθηηθό κέινο), 4) Πηαπξνύια Ππξάθνπ (ηαθηηθό κέινο), 5) Kσλζηαληίλνο Θνύβαξεο (ηαθηηθό κέινο) θαη 6)
Πηαπξνύια Βαξιά σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Θπξηαθήο Ληέξνπ).
ΑΠΟΛΣΔ:
1) Πηπιηαλή Κηράινγινπ (ηαθηηθό κέινο), 2)Ξαλαγηώηεο Θαξαγηαλλίδεο (ηαθηηθό κέινο) θαη 3) Γεώξγηνο
Θαιακαξάο (ηαθηηθό κέινο)
Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Ξξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Σξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Πηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 1ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζ. 37895/21-9-2018
έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηώλ, ηεο Γηεύζπλζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Ξαξαθαινύκε ην Πώκα, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ δηθαηνύρσλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο γηα ηα έηε 2017-2018 ε ζύκβαζε ηεο νπνίαο ιήγεη ζηηο
30/09/2018, όπσο απνθαζίζεη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη ην άξζξν 206 Λ.4412/2016
ηελ παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο, ηεο ππ’ αξηζ. 56334/23-10-2017 ζύκβαζεο κε ηελ επηρείξεζε
ηεο θαο ΕΖΛΝΒΗΑΠ ΚΗΣΝ ΡΝ ΚΗΣΑΖΙ.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο νξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 01/10/2018 θαη κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ
πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκό πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο, θαη γηα
ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ (3) κελώλ, ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξόλν ηεο
παξάηαζεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ αλσηέξσ ζύκβαζε, σο θαη
πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.
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ΓΛΧΚΟΓΟΣΖΖ
Πην Θεξαηζίλη ζήκεξα ζηηο 20 Πεπηεκβξίνπ 2018 ζπλήιζε ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ
δηαγσληζκνύ πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 229/2017 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε παξόληεο ηνλ
Θνπβειηώηε Σξήζην (ηαθηηθό κέινο), ηνλ Θαξδάζε Ησάλλε (ηαθηηθό κέινο) θαη ηελ Θνπζνπξίδνπ Ζζαΐα
(ηαθηηθό κέινο), γηα ηελ «πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ
ηνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο γηα ηα έηε 2017-2018» (Αξ. Γηαθήξπμεο 32714/13-06-2017) πξνθεηκέλνπ λα
γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο πθηζηάκελεο ζύκβαζεο.
Αλάδνρνο ζην δηαγσληζκό αλαδείρζεθε ε επηρείξεζε ηεο θαο ΕΖΛΝΒΗΑΠ ΚΗΣΝ ΡΝ ΚΗΣΑΖΙ θαη
ππνγξάθεθε ζηηο 23/10/2017 ε ζρεηηθή ζύκβαζε κε αξ. πξση. 56334/23-10-2017, ε νπνία ιήγεη ζηηο
30/09/2018.
Θαηά ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηώλ αιιά θαη ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Διεγθηηθνύ Ππλεδξίνπ ε
παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ησλ ζπκβάζεσλ, θξίλεηαη λόκηκε, εθόζνλ ε δπλαηόηεηα παξάηαζεο
πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε θαη ζην νηθείν ζρέδην ζύκβαζεο θαη ππό ηνλ όξν όηη κε ηελ παξάηαζε απηή δελ
ζα πξνθύςεη ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδώλ πνπ θαηαθπξώζεθαλ ζηνλ αλάδνρν. (Ξξ. VI Ρκ. 24/2003,
ΠΡ' Θιηκ. 118/2005,129/2006,14, 34, 64, 69, 99/2010).
Ωο εθ ηνύηνπ ζηελ κε αξ. πξση. 32714/13-06-2017 δηαθήξπμε ζύκθσλα κε ηελ νπνία δηελεξγήζεθε ν
δηαγσληζκόο γηα ηελ «Ξξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ
Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο γηα ηα έηε 2017-2018» θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 19 έρεη πξνβιεθζεί ε
δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο αξρηθήο, κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ
πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο, θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ (3)
κελώλ, ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξόλν ηεο παξάηαζεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ
θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, σο θαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.
Πηελ ππ’ αξηζ. 56334/23-10-2017 ζύκβαζε πνπ ππνγξάθεθε κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ αλσηέξσ
πξνκεζεπηή ζην άξζξν 2 πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο πθηζηάκελεο
ζύκβαζεο.
Όπσο επίζεο πξνβιέπεηαη θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Λ.4412/2016 .
Ν Γήκνο καο βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ λένπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «πξνκήζεηα
γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο γηα ηα
έηε 2018-2019» πιελ όκσο δελ πξνβιέπεηαη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο πθηζηάκελεο
ζύκβαζεο.
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία θαη ε θαζεκεξηλή παξνρή ηνπ
γάιαθηνο ζηνπο εξγαδόκελνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ Γξαπεηζώλαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε
παξάηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο ηεο κε αξ. πξση. 56334/23-10-2017 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ
Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο θαη ηεο επηρείξεζεο ηεο θαο ΕΖΛΝΒΗΑΠ ΚΗΣΝ ΡΝ ΚΗΣΑΖΙ γηα ην ρξνληθό
δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη εάλ ε έλαξμε ηζρύνο ηεο λέαο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο πξαγκαηνπνηεζεί
πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ησλ ηξηώλ (3) κελώλ, ε παξαηαζείζα ζύκβαζε
ζα ιύλεηαη απηνδηθαίσο.
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Λ.
3852/2010 θαη ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/2016 θαιείηαη λα απνθαζίζεη ηελ παξάηαζε ηεο κε
αξ. πξση. 56334/23-10-2017 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο θαη ηεο
επηρείξεζεο ηεο θαο ΕΖΛΟΒΗΑ ΚΗΥΟΤ ΣΟΤ ΚΗΥΑΖΙ κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή θαη
ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ ζην κέηξν πνπ δελ
ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξόλν ηεο παξάηαζεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε
δηαθήξπμε θαη ηελ ζύκβαζε, σο θαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.
ε πεξίπησζε ζύλαςεο ηεο λέαο ζύκβαζεο πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο, ε παξαηαζείζα ζύκβαζε ζα ιύλεηαη απηνδηθαίσο.
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
1. Θνπβειηώηεο Σξήζηνο
2

ΑΔΑ: ΩΟΡΕΩΕΣ-ΧΨΕ
2. Θαξδάζεο Ησάλλεο
3. Θνπζνπξίδνπ Ζζαΐα
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Ξξόεδξν θ. Σξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππόςε:
1.Ρν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2. Ρo άξζξν 72 ηνπ Λ. 3852/2010
3.Ρν άξζξν 206 ηνπ Λ. 4412/2016
4.Ρελ ππ΄ αξηζκ. 56334/23-10-2017 ζύκβαζε.
5.Ρελ κε αξηζκό 37712/20-9-2018 γλσκνδόηεζε
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Ξξόεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Σξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Θαηόπηλ ηνύηνπ ην Πώκα:
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ρξόλνπ ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ
δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο κε ηελ επηρείξεζε ηεο θαο ΕΖΛΝΒΗΑΠ ΚΗΣΝ ΡΝ
ΚΗΣΑΖΙ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 01/10/2018 θαη κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή ζηνλ
δηαγσληζκό πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο, θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα όρη
κεγαιύηεξν ησλ ηξηώλ (3) κελώλ, ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξόλν ηεο παξάηαζεο, ππέξβαζε
ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ αλσηέξσ ζύκβαζε, σο θαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (409)

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Θεξαηζίλη 25-9-2018
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ-ΓΖΚΑΟΣΝΠ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
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