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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 51/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα: «Έγκριση Πρακτικού (παράταση) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας». 

 

 

  Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 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. 20106/01-10-2021 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. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος   

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 2.  Νίτσας Γεώργιος      -     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  

 

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

  Ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.602/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή 

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον, διότι λόγω πανδημίας έχει καθυστερήσει η συλλογή και 

αξιολόγηση των στοιχείων κυκλοφορίας, ενώ ταυτοχρόνως το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της 

σύμβασης είναι τρείς μήνες, άρα υπάρχει ανάγκη έγκαιρης χορήγησης παράτασης ώστε να 

ολοκληρωθεί η σύμβαση.  

 

   Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την 

εισήγηση του Τμήματος Η/Μ έργων   του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Κ.Τζόκας), που έχει ως 

εξής:  

«….Σας διαβιβάζουμε το από 5/10/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  (παράταση) της Επιτροπής παραλαβής ,  η 

οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.3/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9Φ88ΩΞΧ-

45Γ) , της υπηρεσίας, «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας», αφορά την εξέταση αιτήματος του 

αναδόχου για χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με την υπ΄αρ.Πρωτ.16339/9-8-2021 

υπογραφείσα σύμβαση . 

ΑΔΑ: ΨΥΞΓΩΞΧ-ΣΗΝ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Πρέβεζα   5/10/2021 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  (παράταση) 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

Χρηματοδότηση ΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Συμβατικό ποσό ¨ 31.000,00€ (με ΦΠΑ) 

 

Στην Πρέβεζα, την 5/10/2021 και ώρα 9:45 π.μ., η Επιτροπή παραλαβής για την υπηρεσία με 

τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας», η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 3/2021 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ¨9Φ88ΩΞΧ-45Γ) και αποτελείται από τους: 

1. Δημήτριο Γκλιάτη, ως Πρόεδρο 

2. Ηλία Τσάγκα,ως μέλος 

3. Νικόλαο Τζάρα, ως μέλος 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας προκειμένου να 

εξετάσει αίτημα παράτασης  ,το οποίο παραδόθηκε από τον ανάδοχο¨ 

 Ένωση Οικονομικών Φορέων: 

ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., 

Διακριτικός Τίτλος: TREDIT S.A. 

DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 

Διακριτικός Τίτλος: DOTSOFT Α.Ε. 

 

 Η Επιτροπή Παραλαβής ,λαμβάνοντας υπ΄όψη¨ 

 -Την υπ΄αρ.πρωτ.16339/9-8-2021 υπογραφείσα σύμβαση ,όπου στο άρθρο 4 παρ.α η διάρκειά 

της είναι τρείς μήνες ως καθαρός χρόνος εκτέλεσης και δώδεκα μήνες η συνολική διάρκεια,ενώ στό 

άρθρο 4 παρ.β  αναφέρεται ότι μετά από αιτιολογημένη απόφαση η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την διάρκεια μέχρι 50%.(σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016). 

-Την από 8/9/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Υ.Π.ΕΝ.με την οποία δίνεται στους Δήμους 

καταληκτική παράταση έως 31/12.2021 για την ¨Εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). 

-Το από 1/10/2021 αίτημα του αναδόχου για παράταση έως 31/12/2021. 

-Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας υπάρχει καθυστέρηση σε συλλογή και αξιολόγηση των 

στοιχείων κυκλοφορίας,καθώς και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Εισηγείται¨ 

Την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης , της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 

Δήμου Πρέβεζας», έως 24/12/2021 . 

Το παρόν Πρακτικό  εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα. 

 

ΑΔΑ: ΨΥΞΓΩΞΧ-ΣΗΝ



 Πρέβεζα   5/10/2021  
   
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
   

Ο Πρόεδρος Το Μέλος Το Μέλος 
   

   

   

   

   

   

1) Δημήτριος Γκλιάτης 2) Ηλίας Τσάγκας  3) Νικόλαος Τζάρας 

 

 

  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 -Την έγκριση του Πρακτικού και την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης, της υπηρεσίας με 

τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας», έως 24/12/2021 . 

 

 Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά..…». 

   

    Ο  πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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 επιτροπής διαγωνισμού  
• 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. Εγκρίνει το Πρακτικό (παράταση) της Επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας, «Παροχή 

υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πρέβεζας. 

 

Β. Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης, της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου 

Πρέβεζας», έως 24/12/2021. 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  603/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΥΞΓΩΞΧ-ΣΗΝ
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