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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  10 - 9 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 297/2013 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών στα πλαίσια του 
ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό οδού Ν. 
Καζαντζάκη» κατηγορίες α. Έπιπλα γραφείου και β. Σχολικά έπιπλα.     
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 10ην του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 9,00πµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 14100/29-8-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, 
Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος,Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας 
Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Τσακαλίδης Ηρακλής.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κος 
Αβραµίδης Κ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την µε αριθµό 126/27-03-13 απόφαση δηµοτικού 
συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού για τον 
βρεφονηπιακό σταθµό οδού Ν. Καζαντζάκη» µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και 
ενδεικτικό προϋπολογισµό 32.376,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και µε την µε αριθµό 
057/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι 
διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση. 
Αναλυτικότερα, ο διαγωνισµός αφορούσε οκτώ κατηγορίες ήτοι: 
Α) Έπιπλα γραφείου, Β) Σχολικά έπιπλα, Γ) Υφαντουργικά είδη, ∆1) Εκπαιδευτικά παιχνίδια, ∆2) 
Βιβλία βιβλιοθήκης, Ε) Ηλεκτρικές συσκευές, ΣΤ) Μηχανογραφικός εξοπλισµός και Ζ) 
Συµπληρωµατικά είδη εξοπλισµού. 
 
Με την µε αριθµό 109/13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού 
για τις κατηγορίες, Α) Έπιπλα γραφείου, Β) Σχολικά έπιπλα, στην εταιρία µε επωνυµία 
Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ, ΑΦΜ 094189989 και ∆.Ο.Υ. Β’ 
Ιωαννίνων, συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα τρία 
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λεπτά (15.317,93€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και υπογράφτηκε η µε αριθµό πρωτ. 
11481/05-07-13 σύµβαση. 
 
Ο ανάδοχος όφειλε σύµφωνα µε το άρθρο 21 της µε αριθµό 551/13 διακήρυξης, αναφορικά µε το 
χρόνο παράδοσης, να παραδώσει τα υπό προµήθεια είδη σε εξήντα (60) ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης ήτοι έως 05/09/13. 
Ωστόσο, η εταιρία µε επωνυµία Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ µε την µε αριθµό πρωτ. 3949/27-08-
13 κατατεθείσα αίτηση της ζητεί να της χορηγηθεί παράταση του χρόνου παράδοσης. 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και συγκεκριµένα το άρθρο 27 παρ.2 αναφορικά 
µε το χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης υλικών όπου αναφέρεται ότι «Ο συµβατικός χρόνος 
φόρτωσης-παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µετά από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό 
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. 
Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από 30 
ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού ή του κοινοτικού συµβουλίου ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να παρατείνεται µέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα 
από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου.  
Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαµβάνεται από 
την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε αιτηθείσα παράταση, άσχετα 
εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε 
περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα 
αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το 
υλικό.  
2. Την υπ’ αριθµό 551/13 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
3.  Την µε αριθµό πρωτ. 3949/27-08-13 αίτηση της εταιρίας για παράταση του χρόνου 
παράδοσης  
4. Το από 06/09/13 πρακτικό της επιτροπής περί θετικής γνωµοδότησης για την παράταση 
 

κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

Α)  Να κάνει δεκτό το αίτηµα της εταιρίας Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ. 

Β) Να εγκρίνει το από 06/09/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων. 

Γ) Να εγκρίνει την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών των κατηγοριών Α) 
Έπιπλα γραφείου και Β) Σχολικά έπιπλα κατά 15 ηµέρες δηλαδή το ¼ των 60 ηµερών του αρχικού 
χρόνου παράδοσης ήτοι έως 20/09/13. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου   
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Κατά πλειοψηφία 
 Με ψήφους 31 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Βαλάνος 
Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος,Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος,  Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα Αικατερίνη, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης), αποχή 1 
(Βούζας Ηλίας). 
    
Α). Εγκρίνει το αίτηµα της εταιρίας Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ. 
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Β).  Εγκρίνει το από 06/09/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων. 

Γ).  Εγκρίνει την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών των κατηγοριών Α) 
Έπιπλα γραφείου και Β) Σχολικά έπιπλα κατά 15 ηµέρες δηλαδή το ¼ των 60 ηµερών του 
αρχικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 20/09/13.  

 
∆). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

                  
                         Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 297/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  10 - 9 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


