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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 37/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα : Χρονική επέκταση Σύμβασης Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του 
              Δήμου Πρέβεζας 2019».

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη  26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.19284/20-09-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Αργυρός Λεωνίδας   -   Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
      2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
      3.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
      4.  Κουμπής  Γρηγόρης     - Τακτικό μέλος
      5.  Ροπόκης Ευάγγελος    -  Τακτικό μέλος
      6.  Πιπιλίδης Λάζαρος      -  Τακτικό μέλος
      7.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
      8.  Κωστούλας Βασίλειος -  Τακτικό μέλος
      9.  Κωνσταντάκη Αθηνά   -  Αναπλ. μέλος

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο  Αντιπρόεδρος έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ.319/2019  απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης, διότι  η
σχετική  απόφαση  θα  πρέπει  να  ληφθεί  πριν  τη  λήξη  ισχύος  της  τρέχουσας  σύμβασης,
προκειμένου  να  συνεχιστεί  η  απρόσκοπτη  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  μεταφοράς  των
απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας και να εξασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ως
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης παρουσίασε  την

εισήγηση   του Τμήματος Καθαριότητας, ανακύκλωσης,  και διαχείρισης οχημάτων του Δήμου

Πρέβεζας (αρμ. υπαλ. Ιφ. Πρασσά) που έχει ως εξής: 

«...Ο  Δήμος  Πρέβεζας  για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  «Μεταφόρτωση  και  μεταφορά

απορριμμάτων  Δήμου  Πρέβεζας  στο  ΧΥΤΑ  Καρβουναρίου»  έχει  αναθέσει  με  αρ.  πρωτ.

165/03.01.2019  Σύμβαση  (19SYMV004301339) στην  εταιρία  ΕΝ.  ΑΚΤ.  Α.Ε.  Το  συμβατικό

αντικείμενο αφορά την μεταφόρτωση και μεταφορά 10.000 τόνων απορριμμάτων  για χρονικό

διάστημα 9 μηνών .
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Στην σχετική σύμβαση (άρθρο 6) προβλέπεται η δυνατότητα χρονικής επέκτασης και

μέχρι  ανάδειξης  αναδόχου  από  τον  επόμενο  διαγωνισμό  και  εφόσον  δεν  έχουν

εξαντληθεί η συμβατική δαπάνη & ποσότητες.

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 19669/25.09.2019 έγγραφο του αναδόχου ΕΝ. ΑΚΤ. Α.Ε.,

υπάρχει  σήμερα ανεκτέλεστο συμβατικό αντικείμενο  492,21 τόνων, το οποίο αναμένεται  να

ολοκληρωθεί περίπου στις 15 Οκτωβρίου.

   Δεδομένου ότι:
 η αρχική σύμβαση λήγει στις 02.10.2019,
 κατά το χρόνο λήξης της σύμβασης θα υπάρχει ανεκτέλεστο αντικείμενο 
 βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία  για την ανάδειξη νέου αναδόχου, η οποία

δεν έχει ολοκληρωθεί,

εισηγούμαστε

   Την χρονική επέκταση της σύμβασης με  αρ.  πρωτ.  165/03.01.2019 ως τις  15.10.2019,
προκειμένου να ολοκληρωθεί  το συμβατικό αντικείμενο,  ήτοι η μεταφόρτωση και  μεταφορά
10.000 τόνων απορριμμάτων. 
   Αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη, η παρούσα σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια...».

       Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την αρ. 436/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ Ω6Χ2ΩΞΧ-7ΟΤ)
 την αρ. 646/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ 6Β6ΠΩΞΧ-Ι9Τ)
 την αρ. 713/2018 ΑΟΕ (ΑΔΑ 758ΤΩΞΧ-ΧΔΕ) 
 την αρ. πρωτ. 165/03.01.2019 Σύμβαση (19SYMV004301339)
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  Εγκρίνει  την  χρονική  επέκταση  της  σύμβασης  με  αρ.  πρωτ.  165/03.01.2019  ως  τις
15.10.2019, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, ήτοι η μεταφόρτωση και
μεταφορά 10.000 τόνων απορριμμάτων. 
   Αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη, η παρούσα σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 320/2019.
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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