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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 32/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, «Προμήθεια ενός 

φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας»,προϋπολογισμού 67.704,00 € 

(με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π.Cpv: 34142100-5». 

 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, 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. 12757/18-06-2021 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 60 θέμα παρουσίασε την εισήγηση  του Τμήματος.Η/Μ ¨Εργων                                                                

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:  

 

«…..Σας διαβιβάζουμε: 

- το από 17-6-2021 αίτημα της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ως ανάδοχος της 

ανωτέρω προμήθειας ,με την οποία αιτείται  τρίμηνη παράταση του χρόνου παράδοσης. 

 Σύμφωνα με την υπ¨αρ.2537/27-1-2021 σύμβαση ο χρόνος παράδοσης ήταν έως 27-7-2021. 

 Η εταιρεία επικαλείται καθυστέρηση παράδοσης του οχήματος  πλαίσιο  από την Ιταλία  καθώς 

λόγω της πανδημίας covid-19 έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό 

σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα. 

  -την από 18/06/2021  γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια 

ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας», προϋπολογισμού σύμβασης 
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67.704,00 € (με Φ.Π.Α.), Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π. Cpv: 34142100-5, όπου γνωμοδοτεί υπέρ 

της χορήγησης τρίμηνης παράτασης (έως 27-10-2021),στην αναδόχο εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. 

ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., για την παράδοση ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής 

κιβωτάμαξας. Καθώς λόγω της πανδημίας COVID-19, έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το 

παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα. Οι λόγοι καθυστέρησης συνιστούν 

λόγους ανωτέρας βίας, μη δυνάμενους να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Το αίτημά είναι 

εύλογο και υποβάλλεται εμπρόθεσμα. 

 

 Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.…». 

                             

 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 γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας 

• 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 το από 17-6-2021 αίτημα της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ανάδοχου της  

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας» 

,προϋπολογισμού 67.704,00 € (με Φ.Π.Α.),Κ.Α.02.15.7132.001 Ι.Π.Cpv: 34142100-5», με την 

οποία αιτείται  τρίμηνη παράταση του χρόνου παράδοσης (έως 27-10-2021) για την παράδοση 

ενός φορτηγού με υπερκατασκευή κλειστής κιβωτάμαξας. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  357/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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