
 

 

 
 
 
 

 
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      
  ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                           Πρέβεζα : 25/2/2021     
  Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                       
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                    
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ                                                                            Αριθμ. Πρωτ. :4713 
  Πληροφορίες :Νίτσας Χρήστος                  
  Ταχ. Δ/νση :Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2                                          
  Τηλ. & Fax  :26820-22761                                                                                                                                    
   Ε-mail :christosnitsas@gmail.com 
                                     

                                                     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                                                 ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76/2021 
 

   ΘΕΜΑ:Διόρθωσης συμβάσεων 3579/08-02-2021-4161/17-02-2021-2775/29-01-2021            

                                

       Ο Δήμαρχος Πρέβεζας έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου όπως 
ισχύει. 

2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8.8.2016 τεύχος Α΄) 
3) Την 2175/22.01.2021 (21SYMV008035308) Συμφωνία πλαίσιο ομάδας Β': «Επισκεύη 

συντήρηση επιβατικών και φορτηγών οχημάτων <3,5 τν. (συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών) Δήμου Πρέβεζας 2020-21»  μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου 
«Κατωγιάννης Ηλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

4) Την 23036/30.11.2020 (20SYMV007872587) Συμφωνία πλαίσιο ομάδας Δ': «Επισκευή 
ηλεκτρολογικών συστημάτων οχημάτων & μηχανημάτων έργου (συμπεριλαμβανομένων 
των ανταλλακτικών) Δήμου Πρέβεζας 2020-21»  μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου 
«Αργύρης Β. Κων/νος». 

5) Την 23035/30.11.2020 (20SYMV007739103) Συμφωνία πλαίσιο ομάδας Ε': «Επισκεύη 
συντήρηση ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου (συμπεριλαμβανομένων των 
ανταλλακτικών) Δήμου Πρέβεζας 2020-21»  μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου «Καζούκας 
Απόστολος τ. Ιωάννη».. 

6) Την σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλου 3579/08-02-2021 με την οποια ανατέθηκε στην 
επιχείρηση  «Κατωγιάννης Ηλίας & ΣΙΑ Ο.Ε.» 5ο ΧΛΜ Ε.Ο Πρέβεζα Ηγουμενίτσας και 
Α.Φ.Μ.08251846 ΔΟΥ Πρέβεζας η επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων ΚΗΥ 
9990 , ΚΗΥ 9998,ΚΗΙ 8319. 

7) Την σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλου 4161/17-02-2021 με την οποια ανατέθηκε στην 
επιχείρηση «Αργύρης Β. Κων/νος» Λ.Ιωαννίνων 207 Πρέβεζα  και Α.Φ.Μ. 101366361 ΔΟΥ 
Πρέβεζας η επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων ΚΗΙ 8339 ,ΚΗΥ 7986 ,ΚΗΙ 
8349. 

8) Την σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλου 2775/29-01-2021 με την οποία ανατέθηκε στην 
επιχείρηση «Καζούκας Απόστολος τ. Ιωάννη», Λούρος  Πρέβεζας και Α.Φ.Μ. 116078415 ΔΟΥ 
Πρέβεζας η επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων ΚΗΙ 8339 ,ΜΕ 50962 . 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔ13ΩΞΧ-ΞΨΨ



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 
1)  Διορθώνουμε την σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλου 3579/08-02-2021 και ειδικότερα το άρθρο 2  
      της σύμβασης στην οποία εκ παραδρομής  ανεγράφη το ποσό 682,36€ συμπεριλαμβανομενου 
Φ.Π.Α  24% αντί του σωστού ποσού 632,86€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% 
 
2) Διορθώνουμε την σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλου 4161/17-02-2021  και ειδικότερα το πεδίο 
«ΑΝΑΘΕΤΕΙ  στον δεύτερο των συμβαλλόμενων την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή 
για το υπό αριθμό: ΚΗΙ 8339 εργοστασιακού τύπου MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ/ ΚΗΥ 
7986 εργοστασιακού τύπου IVECO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ…..  συνολικού ποσού 533,36 € με Φ.Π.Α.  
όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.»    όπου εκ παραδρομής δεν ανεγράφη το τρίτο όχημα 
της σύμβασης με το ορθό 
 «ΑΝΑΘΕΤΕΙ  στον δεύτερο των συμβαλλόμενων την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή 
για το υπό αριθμό: ΚΗΙ 8339 εργοστασιακού τύπου MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ/ ΚΗΥ 
7986 εργοστασιακού τύπου IVECO ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ/ ΚΗΙ 8349 εργοστασιακού τύπου TG-MAN 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ συνολικού ποσού 533,36 € με Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται 
παρακάτω.» 
                    
3 ) Διορθώνουμε την σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλου 2775/29-01-2021 και ειδικότερα το σύνολο 
της σύμβασης στην οποία εκ παραδρομής ανεγράφη το σύνολο του ποσό 3.191,04€ χωρις την 
προσθήκη νόμιμου Φ.Π.Α 24% αντί του ορθού 3956,89€  συμπεριλαμβανομένουμε Φ.Π.Α 24%. 
 
 
 
 
 
 

      Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 
 
 
 

Νικόλαος Γεωργάκος 
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