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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 40/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Αίτημα εσωτερικής παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00, 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. 16657/13-08-2021 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 1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      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    

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ. Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 40 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 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5038178 υλοποιεί το έργο «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με ανάδοχο εταιρεία την DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε. Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 

22/02/2021 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 4408/22-02-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008171263) 

σύμβαση με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση του έργου 

Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας συνολικού συμβατικού 

ποσού 202.120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» και ο χρόνος υλοποίησης είναι 9 

μήνες, δηλ. παραδίδεται σε παραγωγική λειτουργία στο Δήμο Πρέβεζας στις 21/11/2021. 

 

Σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, το εσωτερικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

έργου έχει ως εξής: 
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Φάση 

Χρονική Διάρκεια 

Τίτλος Φάσης 

Από Έως 

1 Ε Ε+150ΗΜ (έως 21/07/2021) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

2 Ε Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021) 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση συστήματος και 

εφαρμογών 

3 Ε Ε+270ΗΜ (έως 21/11/2021) Πιλοτική Εφαρμογή 

Ε: Χρόνος Έναρξης του Έργου, ΗΜ: ημέρες 

 

Η ανάδοχος εταιρεία με το από 16/07/2021 (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου: 14967/19-07-2021) 

έγγραφό της αιτήθηκε εσωτερική παράταση της πρώτης Φάσης, ως εξής: 

 

Φάση 

Χρονική Διάρκεια 

Τίτλος Φάσης 

Από Έως 

1 Ε Ε+210ΗΜ (έως 21/09/2021) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

2 Ε Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021) 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση συστήματος και 

εφαρμογών 

3 Ε Ε+270ΗΜ (έως 21/11/2021) Πιλοτική Εφαρμογή 

Ε: Χρόνος Έναρξης του Έργου, ΗΜ: ημέρες 

 

με την ακόλουθη αιτιολογία: 

«Η κατασκευή των αισθητήρων διαχείρισης ζύγισης και καταγραφής της κυκλοφορίας από τις 

προμηθεύτριες εταιρείες καθυστερεί σημαντικά, εξαιτίας της τεράστιας καθυστέρησης στην 

παραγωγή των μικροηλεκτρονικών. 

Εδώ και αρκετούς μήνες, ο κλάδος των μικροηλεκτρονικών βρίσκεται υπό πίεση, αντιμέτωπος 

με σοβαρές ελλείψεις, ιστορικά υψηλές τιμές και συνεχείς καθυστερήσεις παραδόσεων από τους 

παραγωγούς των πρώτων υλών σε παγκόσμια κλίμακα. Ένας συνδυασμός παραμέτρων οδήγησε 

σε αυτήν την κατάσταση που επηρεάζει τόσο τις πρώτες, όσο και τις βοηθητικές ύλες που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μικροηλεκτρονικών και μικροαισθητήρων. Η τάση που 

διαφαινόταν από τα τέλη του 2020 επιδεινώθηκε ταχύτατα, φτάνοντας σε ανησυχητικά επίπεδα 

τον Μάιο του 2021, όταν αναγγέλθηκαν ξαφνικά μαζικές δηλώσεις ανωτέρας βίας από την 
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πλευρά των προμηθευτών μας. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας έχει προβεί στην παραγγελία 

των αισθητήρων (αλλά και του συνόλου του εξοπλισμού) από τον Φεβρουάριο του 2021. 

Αυτές οι αλλεπάλληλες σημαντικές ελλείψεις είχαν σοβαρές αρνητικές συνέπειες, με τις τιμές 

των πρώτων υλών να εκτινάσσονται απότομα και τους χρόνους παράδοσης να επεκτείνονται 

σημαντικά.» 

 

διευκρινίζοντας ωστόσο ότι: 

«Η αιτούμενη εσωτερική παράταση δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο ή αλλαγή 

στην οικονομική μας προσφορά και δεν επηρεάζει τη συνολική διάρκεια του έργου.» 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτούμενη αλλαγή: 

α) δεν επηρεάζει καθόλου το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου 

β) δεν επηρεάζει καθόλου το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου 

γ) είναι αναγκαία για την ορθή υλοποίηση του έργου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

δυσκολία που αντιμετωπίζει η ανάδοχος εταιρεία στην παραλαβή των αισθητήρων διαχείρισης 

ζύγισης και καταγραφής της κυκλοφορίας από τις προμηθεύτριες εταιρείες 

δ) δεν οφείλεται στην ανάδοχο εταιρεία, η οποία προέβη άμεσα και έγκαιρα στις παραγγελίες 

του ανωτέρω εξοπλισμού 

ε) δεν απαιτεί ή δεν προκαλεί καμία τροποποίηση στην υπάρχουσα σύμβαση μεταξύ αυτής και 

του Δήμου Πρέβεζας 

 

το Τμήμα μας εισηγείται: 

α) την αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας από το Δήμο Πρέβεζας 

β) την έγκριση της αλλαγής του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου ως 

εξής: 

 

Φάση 

Χρονική Διάρκεια 

Τίτλος Φάσης 

Από Έως 

1 Ε Ε+210ΗΜ (έως 21/09/2021) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

2 Ε Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021) 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση συστήματος και 

εφαρμογών 

3 Ε Ε+270ΗΜ (έως 21/11/2021) Πιλοτική Εφαρμογή 
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Ε: Χρόνος Έναρξης του Έργου, ΗΜ: ημέρες..…». 

                             

 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) 

 

 

α) Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας  

β) Εγκρίνει  την αλλαγή του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου ως εξής: 

 

Φάση 

Χρονική Διάρκεια 

Τίτλος Φάσης 

Από Έως 

1 Ε Ε+210ΗΜ (έως 21/09/2021) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

2 Ε Ε+240ΗΜ (έως 21/10/2021) 

Προμήθεια, εγκατάσταση και 

παραμετροποίηση συστήματος και 

εφαρμογών 

3 Ε Ε+270ΗΜ (έως 21/11/2021) Πιλοτική Εφαρμογή 

 

Ε: Χρόνος Έναρξης του Έργου, ΗΜ: ημέρες 

    

 

 

 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  505/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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