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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 21ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης
Σήμερα 23 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.33129/17.11.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα είκοσι επτά, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Κουρή Μαρία, Γραμματέας,
3) Γιαννάκης Χρήστος, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6) Μαρκουλάκη Αικατερίνη,
7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10) Ζαννιά Ευφημία, 11)
Αντζινάς Ιωάννης, 12) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 13) Δημητρόπουλος Άγγελος, 14) Κορμά - Γκουτζιάνα
Δήμητρα, 15) Καλούδης Κων/νος, 16) Μπασούρης Μαρίνος, 17) Κούρτης Ανδρέας, 18) Καπίρη Ελένη, 19)
Κοκοτίνης Χρήστος, 20) Καλαντίδης Δημήτριος, 21) Ασβεστάς Δημήτριος, 22) Αντύπας Γεώργιος, 23)
Τσατσούλη Αναστασία, 24) Κουρής Μιχαήλ, 25) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 26) Πούλος Ιωάννης, και 27)
Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1) Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2) Χωματά Αικατερίνη, 3) Βιδάλης
Παναγιώτης, 4) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5) Νικηφόρος Ιωάννης, 6) Γρηγορέας Ιωάννης, 7) Γεωργίου
Δημήτριος, 8) Δουβή Αγγελική, 9) Αναγνώστου Ιωάννης, 10) Αγαδάκος Γεώργιος, 11) Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 12) Ευσταθίου Αναστάσιος, 13) Πίκουλα Αργυρώ και 14) Σόφης Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ.
Μανταδάκης, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ. Κοντονίκας
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 396/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση συμβάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και
Συντήρησης Πρασίνουν.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δ. Πανταζόπουλος, Πούλος και Σεφτελής)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.32509/2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ.
Καλούδη, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισάγετε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ή μη της παράτασης
σύμβασης που αφορά :
Α) Στις Εργασίες «Συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κήπου» , Αρ. μελ.Γεωπ.11/2017 . Για τις
ανωτέρω εργασίες έχει υπογραφεί Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της Σ. Σκανδαλάκης –Ν. Δαούτης Ο.Ε. ,
με αριθμό 19082/6-7-2017 (ΑΔΑ : 17SYMV00167357 /7-7-2017) .
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 της Γενικής Συγγραφής :
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«Οι εργασίες για την παροχή της υπηρεσίας

αρχίζουν να δίδονται αμέσως

μετά την

υπογραφή του

Συμφωνητικού ,η δε προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών καθορίζεται σε διάστημα έξι μηνών (6) , από την
υπογραφή του Συμφωνητικού και όχι πέραν της 31-12-2017.
Ο συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
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 ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου 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 παροχής των
υπηρεσιών .Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παροχής των υπηρεσιών , ο χρόνος παράτασης
δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο . Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευ λόγου χρονικού
διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του αναδόχου . Στην περίπτωση παράτασης του
συμβατικού χρόνου παροχής των υπηρεσιών συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών
λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών , δεν επιβάλλονται
κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παροχής των υπηρεσιών , επιβάλλονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.»
Ο ανάδοχος δεν δύναται να ολοκληρώσει στο σύνολό της, την παροχή των εργασιών επισκευής των
μηχανημάτων του τμήματος , μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς δεν προέκυψαν οι ανάλογες βλάβες στα
μηχανήματα, όπως αυτές είχαν περιγραφεί στη μελέτη. Σε κάθε περίπτωση η μη εμπρόθεσμη παροχή την
υπηρεσιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου .
Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016 παρ. γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις
:…. αα) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης .» και στο Άρθρο 217 παρ. 2. Με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ,ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση ,
η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής ,ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της , σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου …..»
Οι αναφερόμενοι όροι που τηρούνται στην περίπτωση της ανωτέρω σύμβασης ,και καθώς η ολοκλήρωση των
εργασιών Συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων κήπων , κρίνεται αναγκαία και

επιβεβλημένη,

προτείνουμε την έγκριση της παράτασης των εργασιών για χρονικό διάστημα τριών -3- μηνών όπως αιτήθηκε ο
Ανάδοχος , με την υπ’ αριθμόν 33498/21-11-2017 αίτησή του .
Β) Στην «Προμήθεια κηπευτικού χώματος για την πλήρωση χώρων πρασίνου» ,Αρ. Μελ. Γεωπ.7/2017.Για
την προμήθεια έχει υπογραφεί Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του Νικόλαου Νάσου, με αριθμό 14212
/24-5-2017 (ΑΔΑ : 17SYMV006233852 /25-5-2017).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9 της Γενικής Συγγραφής :
«Η παραλαβή της προμήθειας αρχίζει μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού και εντός δύο (2) ημερών,
ύστερα από την ειδοποίηση του Προμηθευτή από την αρμόδια Υπηρεσία.
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Τo προς προμήθεια κηπευτικό χώμα, θα παραδίδεται τμηματικά, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε
σημεία εντός του Δήμου(εκάστοτε έργο, χώρο φυτωρίου κλπ.) που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
Η συνολική παράδοση θα ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης
και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017.
Ο συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016β) 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 ανάδοχος
είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου 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 παροχής των υπηρεσιών . Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παροχής των υπηρεσιών,
ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευ
λόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του αναδόχου. Στην περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παροχής των υπηρεσιών

συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων

ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών,
δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παροχής των
υπηρεσιών, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.Εάν λήξει ο
συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016…..»
Ο ανάδοχος δεν δύναται να ολοκληρώσει στο σύνολό της , την προμήθεια του κηπευτικού χώματος , μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2017 , καθώς δεν προέκυψαν οι ανάγκες για το σύνολο της προμήθειας , όπως αυτές είχαν
προμετρηθεί στη μελέτη . Σε κάθε περίπτωση η μη εμπρόθεσμη προμήθεια του υλικού δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου .
Σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν4412/2016 παρ. γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις
:…. αα) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης .» και στο Άρθρο 206 παρ.1-4: 1. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις: 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.
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4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»
Οι αναφερόμενοι όροι τηρούνται στην περίπτωση της ανωτέρω σύμβασης ,και επειδή υπάρχει αδυναμία
αποθήκευσης του κηπευτικού χώματος, λόγω όγκου και λόγω της υποβάθμισης της ποιότητας του όταν
επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς με τη βροχή γίνεται έκπλυση των συστατικών του .Η
ολοκλήρωση της προμήθειας κηπευτικού χώματος κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη, οπότε προτείνουμε την
έγκριση της παράτασης της προμήθειας για χρονικό διάστημα τριών -3- μηνών όπως αιτήθηκε ο Ανάδοχος , με
την υπ’ αριθμόν 33334/20-11-2017 αίτησή του .
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την παράταση των παρακάτω συμβάσεων του Τμήματος Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και
Συντήρησης Πρασίνου και συγκεκριμένα:
1.

Στις εργασίες «Συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κήπου» (Α.Μ.Γεωπ.11/2017) βάσει του υπ’
αριθ. πρωτ. 19082/6-7-2017 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και της εταιρείας «Σ.
Σκανδαλάκης –Ν. Δαούτης Ο.Ε.». Ο ανάδοχος δεν δύναται να ολοκληρώσει στο σύνολό της την παροχή
των εργασιών επισκευής των μηχανημάτων του τμήματος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς δεν
προέκυψαν οι ανάλογες βλάβες στα μηχανήματα, όπως αυτές είχαν περιγραφεί στη μελέτη. Σε κάθε
περίπτωση η μη εμπρόθεσμη παροχή την υπηρεσιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

2.

Στην «Προμήθεια κηπευτικού χώματος για την πλήρωση χώρων πρασίνου» (Α.Μ.Γεωπ.7/2017) βάσει
του υπ’ αριθ. πρωτ. 14212 /24-5-2017 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και του Νικόλαου
Νάσου. Ο ανάδοχος δεν δύναται να ολοκληρώσει στο σύνολό της την προμήθεια του κηπευτικού
χώματος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς δεν προέκυψαν οι ανάγκες για το σύνολο της
προμήθειας, όπως αυτές είχαν προμετρηθεί στη μελέτη. Σε κάθε περίπτωση η μη εμπρόθεσμη προμήθεια
του υλικού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 396/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χ.Γιαννάκης, Γ.Χατζηδάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Α.Μαρκουλάκη,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 28.11.2017

Ι.Αντζινάς, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης, Γ.Αντύπας, Δ.Ασβεστάς,
Α.Τσατσούλη, Μ.Κουρής,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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