
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.539/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 42/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση χρονικής επέκτασης της σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος για 
            τους εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας

 

  Στην  Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη  8 Οκτωβρίου  2020 και  ώρα  13:00 μ.μ  στο  Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.19094/01-10-2020 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 2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
     3. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος 3. Νίτσας Γεώργιος      -      Τακτικό μέλος
     4. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
     5. Πιπιλίδης Λάζαρος   -      Τακτικό μέλος
     6. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος 

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

  Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος  το 70 θέμα  παρουσίασε  την  εισήγηση  του   Τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας – Γραφείο Προσωπικού,
του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Αδάμου), που έχει ως εξής: 

 «...Έχοντας Υπόψη: 
 Την  αριθμ.πρωτ.:21070/11.10.2019  σύμβαση  σχετική   με  την  προμήθεια  φρέσκου

γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου  συνολικού ποσού με ΦΠΑ 47.680,69
 Το άρθρο 3 της παραπάνω σύμβασης  σύμφωνα με το οποίο  :  Η διάρκεια  ισχύος της

σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες και μπορεί να παραταθεί μέχρι της ανάδειξης
αναδόχου από τον επόμενο διαγωνισμό και εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί η συμβατική
δαπάνη & ποσότητες.

 Τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, 'όπως ισχύει.
 Το αριθμ.πρωτ.:19377/6.10.2020 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής γάλακτος.
 Την αριθμ.πρωτ.:190305/5.10.2020 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με την

οποία δηλώνει ότι επιθυμεί τη χρονική επέκταση της παραπάνω σύμβασης
 Το γεγονός ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και η συμβατική δαπάνη
 Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η νέα  διαδικασία προμήθειας.
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 Το γεγονός ότι στις 31.8.2019 το υπόλοιπο της ποσότητας ανέρχεται σε 23840 και το
υπόλοιπο της συμβατικής δαπάνης ανέρχεται σε 28.287,33

 Το γεγονός ότι κάθε μήνα απαιτούνται κατά μέσω όρο 2500 λίτρα και 2966,25 ευρώ σε
χρηματική δαπάνη

 Το γεγονός ότι τα υπόλοιπα κατά τη λήξη της σύμβασης ανέρχονται περίπου σε 12846
λίτρα και χρηματική δαπάνη 15127,11 ευρώ

Εισηγούμαστε:

Την χρονική επέκταση της αριθμ.πρωτ.:21070/11.10.2019 σύμβασης σχετική με την προμήθεια
φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου  μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης και
εντός  των  ορίων  αυτής  χωρίς  να  υπερβούν  οι  ποσότητες  και  η  συμβατική  δαπάνη  της
σύμβασης...».
 

      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 εισήγηση της υπηρεσίας 
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει  την  χρονική επέκταση της αριθμ .πρωτ.:21070/11.10.2019 σύμβασης σχετική με την

προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου  μέχρι την υπογραφή της νέας

σύμβασης και εντός των ορίων αυτής χωρίς να υπερβούν οι ποσότητες και η συμβατική δαπάνη

της σύμβασης.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  539/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                       ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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