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Από ηα Ξπακηικά ηηρ 56ηρ/2018 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ 19-11-2018
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 456/2018

ΘΔΚΑ: ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΝ ΣΟΝΛΝ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΠΗΘΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ ΓΗΑ
ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ, ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ, ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ
ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΗΙΝ ΠΡΝ ΞΑΟΑΙΗΑΘΝ ΚΔΡΥΞΝ ΙΗΞΑΠΚΑΡΑ ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ
Β΄ΦΑΠΖΠ ΘΝΗΛΝΦΔΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ».
Πην Γήκν Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 19 ηνπ κελόο Λνεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13:30
ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηε κε
αξηζ. πξση: 46388/15-11-2018 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:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Διέλε Θαπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 2) Άλλα Γθξόδνπ (ηαθηηθό κέινο), 3) Πηπιηαλή Κηράινγινπ (ηαθηηθό
κέινο), 4) Πηαπξνύια Ππξάθνπ (ηαθηηθό κέινο) 5) Θσλζηαληίλνο Θνύβαξεο (ηαθηηθό κέινο) θαη 6)
Πηαπξνύια Βαξιά (σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Θπξηαθήο Ληέξνπ).
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Σξήζηνο Βξεηηάθνο (Ξξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Ξαλαγηώηεο Θαξαγηαλλίδεο (ηαθηηθό κέινο) θαη 3) Γεώξγηνο
Θαιακαξάο (ηαθηηθό κέινο).
Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ε Αληηπξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Διέλε Θαπνπζίδνγινπ,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Πηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 6ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζκ.: 46410/15-11-2018
έγγξαθν ηνπ Tκήκαηνο Ξξνκεζεηώλ & Απνζεθώλ, ηεο Γηεπζπλζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ, ην νπνίν έρεη σο
εμήο:
Ξαξαθαινύκε ην Πώκα, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο Ξαξαιαβήο ηεο
Γηεύζπλζεο Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ γηα ηελ πξνκήζεηα έηνηκνπ θπζηθνύ ριννηάπεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
έξγνπ: ‘’Ξξνκήζεηεο γηα ηε δηακόξθσζε, απνθαηάζηαζε, αλαβάζκηζε θαη εμνπιηζκό πεξηνρήο «ΠΗΙΝ» ζην
παξαιηαθό κέησπν Ιηπαζκάησλ ζηα πιαίζηα Β’ θάζεο θνηλσθεινύο εξγαζίαο’’, όπσο απνθαζίζεη ζύκθσλα
κε ην άξζξν 72 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/2016 :
Ρελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο έηνηκνπ θπζηθνύ ριννηάπεηα
κε ηελ εηαηξεία ηνπ Θνπ ΠΡΑΚΝΙΖ ΜΔΛΝΦΥΛΡΑ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018.

ΓΛΥΚΝΓΝΡΖΠΖ
ΘΔΚΑ: «Σπονική Ξαπάηαζη ηυν Ξπομηθειών για ηην διαμόπθυζη αποκαηάζηαζη αναβάθμιζη
και εξοπλιζμό πεπιοσήρ ΄΄ΠΗΙΝ΄΄ ζηο παπαλιακό μέηυπο λιπαζμάηυν ζηα πλαίζια Β΄ θάζηρ
κοινυθελούρ επγαζίαρ»
Πην Θεξαηζίλη ζήκεξα ζηηο 15 Λνεκβξίνπ 2018 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 11.30 ζπλήιζε ε Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ 1 ηνπ Λ. 4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε
κε ηελ ππ΄ αξηζ. 17/2018 Απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηελ ππ΄ αξηζ
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46306/15/11/2018 αίηεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ Ρκήκαηνο Ππληήξεζεο Ξξαζίλνπ γηα παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ
παξάδνζεο εηνίκνπ ριννηάπεηα έσο 31/12/2018
ζηα πιαίζηα ησλ πξνκεζεηώλ «Ξξνκήζεηεο γηα ηελ
δηακόξθσζε απνθαηάζηαζε αλαβάζκηζε θαη εμνπιηζκό πεξηνρήο ΄΄ΠΗΙΝ΄΄ ζην παξαιηαθό κέησπν
ιηπαζκάησλ ζηα πιαίζηα Β΄ θάζεο θνηλσθεινύο εξγαζίαο».
Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα αθόινπζα κέιε ηεο επηηξνπήο:
1)
Θαξαδήκνο Αζαλάζηνο
2)
Σαηδεβαζίιεο Αληώληνο
3)
Θαξδάζεο Ησάλλεο
Πύκθσλα κε ηελ ζύκβαζε , αλαθέξεηαη όηη είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ παξάδνζεο θαηά ην ήκηζπ
ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο, θαηόπηλ ζπκθσλίαο ησλ δύν κεξώλ, ρσξίο θακία αιιαγή ησλ όξσλ πνπ ζα
αλαθέξνληαη ζηε ζύκβαζε, θαζώο θαη ρσξίο αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη πνζνύ.
Ζ εηαηξεία ΠΡΑΚΝΙΖΠ ΜΔΛΝΦΩΛ θαηέζεζε ην ππ. Αξηζκ. 46322 /15-11-2018 έγγξαθν όηη είλαη ζύκθσλε
κε ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2018.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο εμεηάδνληαο ηηο αλσηέξσ αηηήζεηο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ
ζύκθσλε γλώκε ησλ δπν κεξώλ πξνηείλεη πξνο ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο:
Ρελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ησλ «Ξπομήθειών για ηην διαμόπθυζη
αποκαηάζηαζη αναβάθμιζη και εξοπλιζμό πεπιοσήρ ΄΄ΠΗΙΝ΄΄ ζηο παπαλιακό μέηυπο
λιπαζμάηυν ζηα πλαίζια Β΄ θάζηρ κοινοθελούρ επγαζίαρ» κε ηελ εηαηξεία ΠΡΑΚΝΙΖΠ ΜΔΛΝΦΩΛ
κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018.
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ & ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ
1)ΘΑΟΑΓΖΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
2) ΣΑΡΕΖΒΑΠΗΙΖΠ ΑΛΡΩΛΖΠ
3) ΘΑΟΓΑΠΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ Αληηπξόεδξν θ. Διέλε Θαπνπζίδνγινπ έιαβε ππόςε:
1.Ρν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2 To άξζξν 72 ηνπ Λ. 3852/2010
3.Ρν άξζξν 206 ηνπ Λ. 4412/2016
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ε Αληηπξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Διέλε Θαπνπζίδνγινπ έζεζε
ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Θαηόπηλ ηνύηνπ ην Πώκα:
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ
(Κειοτηθούνηορ ηος Γημοηικού Πςμβούλος κ. Θυν/νος Θούβαπη, ο οποίορ τήθιζε KATA)
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο έηνηκνπ θπζηθνύ ριννηάπεηα κε ηελ εηαηξεία ηνπ
Θνπ ΠΡΑΚΝΙΖ ΜΔΛΝΦΥΛΡΑ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ «Ξξνκήζεηεο γηα ηε δηακόξθσζε, απνθαηάζηαζε,
αλαβάζκηζε θαη εμνπιηζκό πεξηνρήο «ΠΗΙΝ» ζην παξαιηαθό κέησπν Ιηπαζκάησλ ζηα πιαίζηα Β΄θάζεο
θνηλσθεινύο εξγαζίαο» γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα μέσπι ηην 31 Γεκεμβπίος 2018.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (456)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Θεξαηζίλη 20-11-2018
Ζ ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΔΙΔΛΖ ΘΑΞΝΠΗΕΝΓΙΝ
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