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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 47/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Παράταση Σύμβασης Προμήθειας καυσίμων κίνησης/θέρμανσης για τις
                ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας για τα έτη 2018-2020»
 

 Στην  Πρέβεζα,  σήμερα   Πέμπτη  12 Νοεμβρίου  2020  και  ώρα  13:00  μ.μ  στο  Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς η Οικονομική
Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.  Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την
αρ.πρωτ.21724/06-11-2020 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος
      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος
      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

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

  Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 40 θέμα  παρουσίασε την εισήγηση της   Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος  Καθαριότητας  &  Πρασίνου,  του  Δήμου  Πρέβεζας
(αρμ.υπάλ.Ιφ.Πρασσά), που έχει ως εξής: 

 «...Στο Δήμο μας εκτελείται η με αρ. πρωτ. 24985/22.11.2018 Σύμβαση (18SYMV004053237)
για την Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θερμανσης για τα έτη 2018-2020, όπως τροποποιήθηκε
με την 26756/13.12.2019 (19 SYMV006031138) συνολικής αξίας 865.252,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και
συνολικά 1.072.9123,48€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%.  Η  ανωτέρω  Σύμβαση  έχει
διάρκεια 24 μήνες από 22.11.2018 ως 22.11.2020, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης, μέχρι
την  υπογραφή  νέας  σύμβασης  και  υπό  την  προϋπόθεση  να  μην  υπάρξει  υπέρβαση  των
ποσοτήτων, ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Για την εκτέλεση του υπολοίπου της σύμβασης για το έτος 2020, είχε εκδοθεί η με Α/Α
19/2020 Απόφαση  έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 497.313,94 €,
εκ των οποίων υπάρχει ακόμη ανεκτέλεστο υπόλοιπο ύψους 81.382,64€.

      Παράλληλα είναι σε εξέλιξη νέα διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων, όπως
αυτή προκηρύχθηκε με την 10151/11.06.2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Πρέβεζας, και η οποία
βρίσκεται στη φάση του προσυμβατικού ελέγχου, από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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     Επειδή είναι πιθανό να μην έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύναψης της σύμβασης ως τις
22.11.2020, οπότε και  λήγει  η τρέχουσα σύμβαση,  υπάρχει  η ανάγκη χρονικής επέκτασης
αυτής, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

     Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 : «η οικονομική επιτροπή έχει τις ακόλουθες
αποφασιστικές,  ελεγκτικές  και  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες  ….στ)  Αποφασίζει  για:..
ii.  Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την
εφαρμοζόμενη  σε  κάθε  περίπτωση  νομοθεσία,  και  εγκρίνει  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  με
αιτιολογημένη απόφασή της. ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου,
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), …….»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, 

εισηγούμαστε

Την  παράταση  της  24985/22.11.2018  (18SYMV004053237)  Σύμβασης  για  την  «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης/θερμανσης  για  τις  ανάγκες  του Δήμου Πρέβεζας  για τα έτη  2018-2020»
μεταξύ  του  Δήμου  Πρέβεζας  και  του  «ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ  Α.  ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ  Ν.  Ο.Ε»  για  χρονικό
διάστημα έως  τις 30.12.2020 και εφόσον κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν εξαντληθεί το
σύνολο του προϋπολογισμού.  Η σύμβαση θα λυθεί αυτοδίκαια, εφόσον κατά το χρονικό αυτό
διάστημα ολοκληρωθεί η  διαδικασία σύναψης της  νέας σύμβασης...». 

 
      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο 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   παράταση  της  24985/22.11.2018  (18SYMV004053237)  Σύμβασης
για  την  «Προμήθεια  καυσίμων  κίνησης/θερμανσης  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου
Πρέβεζας για τα έτη 2018-2020» μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της «ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ
Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Ν. Ο.Ε» για χρονικό διάστημα έως  τις 30.12.2020 και εφόσον κατά
το χρονικό αυτό διάστημα δεν εξαντληθεί το σύνολο του προϋπολογισμού.
Η  σύμβαση  θα  λυθεί  αυτοδίκαια,  εφόσον  κατά  το  χρονικό  αυτό  διάστημα
ολοκληρωθεί η  διαδικασία σύναψης της  νέας σύμβασης.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  640/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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