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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 22/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

  Θέμα: Τροποποίηση της σύμβασης υλοποίησης της Πράξης «Πιλοτικές ψηφιακές 

εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας» 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 7 Μαίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.9010/29-04-2021 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 160 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου Πρέβεζας  

(αρμ.υπάλ.Ν.Βασιλείου), που έχει ως εξής:  

«…Ο Δήμος Πρέβεζας υλοποιεί, ως δικαιούχος, την Πράξη «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές 

έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας» η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ήπειρος 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5038178, και ημερομηνία λήξης την 1η Ιουνίου 2021. 

 

Η σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης υπογράφηκε και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την 

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 με κωδικό ΑΔΑΜ: 21SYMV008171263. Η ΕΥΔ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, αρμόδια υπηρεσία Διαχείρισης της Πράξης, σε παρατήρηση της μέσω  

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 15/04/2021 αναφέρει ότι «Θα πρέπει όμως να προχωρήσετε σε 

ορθή επανάληψη (τροποποίηση) της σύβασης, καθώς η προσφορά του αναδόχου αναφέρει 9 

μήνες. Ο ανάδοχος θα μπορέσει να πάρει αιτιολογημένη παράταση αν χρειαστεί. Παρόμοια 

χειριστήκαμε το ίδιο πρόβλημα με το Δήμο XXXXX όπου διόρθωσαν τη σύμβαση από 10 σε 8 

μήνες υλοποίησης , σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Εφόσον έχετε τη διορθωμένη 
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σύμβαση με ΑΔΑΜ, μου την κοινοποιείτε μέσω e-mail ή μέσω επικοινωνίας κατευθείαν στο 

Δελτίο στο ΟΠΣ, ώστε να προχωρήσουμε με την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης.». 

 

Η εν λόγω τροποποίηση είναι σύμφωνη με το άρθρο 6 της ανωτέρω σύμβασης και απαραίτητη 

προκειμένου να εγκριθεί το υποβληθέν τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο και να προχωρήσει η 

διαδικασία χρηματοδότησης του προγράμματος. 

 

Για το λόγο αυτό, το Τμήμα μας εισηγείται την τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης στο άρθρο 

6 ως εξής: 

«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες και ισχύει από την υπογραφή της και την 

ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ». 

Το υπόλοιπο άρθρο παραμένει ως έχει...…». 

 

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης υλοποίησης της Πράξης «Πιλοτικές ψηφιακές 

εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας» στο άρθρο 6 ως εξής: 

«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες και ισχύει από την υπογραφή της και την 

ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ». 

Το υπόλοιπο άρθρο παραμένει ως έχει. 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  232/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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