Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.8687/19.4.2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ένα
είναι παρόντα είκοσι τέσσερα, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 6. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 7. Σερέτη Χριστίνα, 8. Καλαρρύτης Χρήστος, 9. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 10. Δημητρόπουλος Άγγελος, 11. Καλούδης Κων/νος, 12. Μπασούρης Μαρίνος, 13. Κουρή
Μαρία, 14. Γρηγορέας Ιωάννης, 15. Καπίρη Ελένη, 16. Κοκοτίνης Χρήστος, 17. Καλαντίδης Δημήτριος, 18.
Ασβεστάς Δημήτριος, 19. Αντύπας Γεώργιος, 20. Δουβή Αγγελική, 21. Τσατσούλη Αναστασία, 22.
Χιωτέλης Ιωάννης, 23. Κουρής Μιχαήλ, 24. Αντζινάς Ιωάννης, ότι οι κ.κ. 1. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 2.
Ζαννιά Ευφημία, 3. Κούρτης Ανδρέας, 4. Νικηφόρος Ιωάννης, 5. Γεωργίου Δημήτριος, 6. Αναγνώστου
Ιωάννης, 7. Αγαδάκος Γεώργιος, 8. Ευσταθίου Αναστάσιος, 9. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 10. Πούλος
Ιωάννης, 11. Πίκουλα Αργυρώ, 12. Σόφης Γεώργιος, 13. Σεφτελής Κων/νος, 14. Χωματά Αικατερίνη, 15.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 16. Βιδάλης Παναγιώτης, 17. Παναγιώταρης Αναστάσιος, δεν προσήλθε αν και
προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι κ.κ. Αναστόπουλος Δημήτριος, Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, Μανταδάκης Κων/νος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, Παπαγεωργίου Κίμωνας,
Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου, Κοντονίκας Αλέξανδρος, Πρόεδρος ΠΑΟΔΗΛ, Καραγιαννίδου
Μητροδώρα, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 186/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση της υπ’ αριθ. 24413/12.12.2018 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού
εξοπλισμού» με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε ετών.

(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή, Κουρής, Αντζινάς)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος, που εισηγήθηκε το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7608/2019 έγγραφο της Επιτροπής
Αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016
2. Την υπ’ αριθ. 16418/12-6-2017 διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ»
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3. Την με αρ. πρωτ. 7604/5.4.2019 αίτηση για παράταση σύμβασης της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε
4. Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των οχημάτων λόγω απεργιών στο λιμάνι Setubal της
Πορτογαλίας
Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά με τη χρονική παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 24413/12-12-2018
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και της προμηθεύτριας εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. η οποία λήγει
στις 11/04/2019 για τρείς (3) μήνες έως 11/7/2019.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. πρωτ. 7604/5.4.2019 αίτηση της εταιρείας
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 24413/12.12.2018 υπογραφείσα σύμβαση , η εταιρεία μας σας έχει ήδη
παραδώσει εμπρόθεσμα στον Φορέα σας τα παρακάτω είδη:
ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α 1. Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κ.μ.
ΟΜΑΔΑ Β
Α/Α 1. Ένα (1) αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4 κ.μ.
ΟΜΑΔΑ Ε
Α/Α 1. Δύο (2) επιβατικά αυτοκίνητα 1.200cc
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση, πρόκειται να σας παραδώσουμε τα παρακάτω είδη, για τα
οποία ο συμβατικός χρόνος παράδοσης λήγει την 11.04.2019:
ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α 2. Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 20κ.μ. με γερανό και σύστημα πλύσης υπόγειων
κάδων οχήματος τύπου πρέσας, με υπερκατασκευή τύπου CRV-2000 χωρητικότητας 20 κ.μ. κατασκευής του
εργοστασίου μας και γερανό μάρκας HIAB τύπου XS 088 E4 HiDuo, τοποθετημένη επί φορτηγού πλαισίου
ΜΕRCEDES BENZ Arocs 2636K κατασκευής του εργοστασίου DAIMLER AG με έδρα το Worth Γερμανίας
ΟΜΑΔΑ Γ
Α/Α 1. Ανατρεπόμενο φορτηγό 3,5τν με υπερκατασκευή τύπου ΚΑΟΥΣΗΣ ΤPR-1000 κατασκευής του
εργοστασίου μας, τοποθετημένη επί φορτηγού πλαισίου FUSO CANTER 3S15 κατασκευής του εργοστασίου
MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE S.A με έδρα το Tramagal Πορτογαλίας
Με την παρούσα αιτούμαστε, σύμφωνα με το Άρθρο 206 παρ.1γ & 4 του Ν.4412/2016, την παράταση του
συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά τρεις (3) μήνες, συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας και ιδιαιτέρως σοβαρών
λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συγκεκριμένων συμβατικών
ειδών.
Συγκεκριμένα όπως μας ενημέρωσε ο εισαγωγέας (εταιρεία Mercedes Benz Eλλάς ΑΕΕ) των προσφερομένων
πλαισίων Mercedes Arocs και FUSO CANTER, θα υπάρξει καθυστέρηση στην άφιξη αυτών για τους
παρακάτω λόγους:
Για το μεν τριαξονικό πλαίσιο Mercedes Arocs (κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας στη Γερμανία),
εξαιτίας σοβαρού προβλήματος στη γραμμή παραγωγής των τριαξονικών πλαισίων της σειράς Arocs, με
αποτέλεσμα καθυστερήσεις στις παραδόσεις οχημάτων της σειράς Arocs που επηρεάζουν και την παράδοση του
συγκεκριμένου πλαισίου του Φορέα σας
2

Για το δε πλαίσιο FUSO CANTER (κατασκευής του εργοστασίου της εταιρείας στη Πορτογαλία), για λόγους
που σχετίζονται με τις πολυήμερες απεργίες στο λιμάνι Setubal της Πορτογαλίας (λιμάνι από το οποίο
φορτώνονται τα συγκεκριμένα πλαίσια για διάφορους Ευρωπαϊκούς προορισμούς), οι οποίες δημιούργησαν
πρόβλημα στις παραδόσεις, καθότι πολλά οχήματα παραμένουν στο λιμάνι είτε στο εργοστάσιο, εν αναμονή
εξομάλυνσης της κατάστασης και δρομολόγησης των παραδόσεων.
Tα παραπάνω βεβαιώνονται από τις σχετικές επιστολές της εταιρείας Mercedes Benz Eλλάς ΑΕΕ, τις οποίες
σας υποβάλουμε συνημμένες στην παρούσα.
Θα θέλαμε επίσης από πλευράς μας να σας ενημερώσουμε ότι, ως κατασκευαστές των ανωτέρω
υπερκατασκευών έχουμε προχωρήσει στην κατασκευή εκείνων των επιμέρους τμημάτων που τεχνικά δεν
προαπαιτούν την

ύπαρξη των πλαισίων στις εγκαταστάσεις μας, ώστε κατόπιν της άφιξης αυτών, να

ολοκληρώσουμε την κατασκευή και τη τοποθέτηση των υπερκατασκευών επί των πλαισίων στον συντομότερο
τεχνικά δυνατό χρόνο.
Για τους ανωτέρω λόγους ,
αιτούμεθα
να παραταθεί ο χρόνος παράδοσης των ανωτέρω υπό προμήθεια ειδών κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την
11/7/2019.
Κρίνοντας την μέχρι τώρα άψογη συνεργασία μας, ζητούμε την ευγενή κατανόηση σας παραμένοντας στην
διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε.
Με εκτίμηση, Για την Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Ομόφωνα Αποφασίζει
5. Εγκρίνει την χρονική παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 24413/12-12-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Ηλιούπολης και της προμηθεύτριας εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. η οποία λήγει στις 11/04/2019 για
τρείς (3) μήνες έως 11/7/2019 σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης και βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ.
7604/5.4.2019 αίτησης για παράταση σύμβασης της ανωτέρω εταιρείας

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2019 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Γιαννάκης, Κ.Παπαδόπουλος, Χ.Σερέτη, Ε.Ψυρρόπουλος,
Χ.Καλαρρύτης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ.Καλούδης,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 25.4.2019

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Καλαντίδης, Φ.Χρυσουλάκης, Δ.Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,
Α.Τσατσούλη, Ι.Χιωτέλης,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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