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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 62/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: «Παράταση Συμβάσεων-Συμφωνιών Πλαίσιο 20SYMV007872587 

και20SYMV007739103 για την «Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 

Δήμου Πρέβεζας 2020-21».  

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 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.244412/03-12-2021 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. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος      

 

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

 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 210 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Αγρ. 

Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας 

(αρμ.υπαλ.Ιφ.Πρασσά) που έχει ως εξής: 

«…Ο Δήμος Πρέβεζας για την εκτέλεση της υπηρεσίας επισκευής και συντήρησης των οχημάτων 

του έχει συνάψει τις ακόλουθες συμφωνίες πλαίσιο με τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς: 

Α/Α Υπηρεσία 
Αρ. Σύμβασης/ 

ημερομηνία 

Οικονομικός 

Φορέας 

1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

20SYMV007844348 

2020-12-15 

Θάνης Νικόλαος 

ΙΚΕ 

2 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ <3,5 ΤΟΝΩΝ 

21SYMV008035308 

2021-01-22 

Κατωγιάννης 

Ηλίας & Σία ΟΕ 
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

3 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

20SYMV00007871265 

2020-12-17 

Ντόντας Γεώργιος 

-Μηχανουργείο 

4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

20SYMV007872587 

2020-12-17 

Αργύρης Κων/νος 

Ηλεκτρολογείο 

Αυτοκινήτων 

5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

20SYMV007739103 

20209-11-30 

Καζούκας 

Απόστολος-

Εμπόριο 

Ελαστικών-

Βουλκανιζατέρ 

Οι Συμβάσεις-Συμφωνίες Πλαίσιο με α/α 4 και 5 έχουν παραταθεί ως την 01.06.22, 

σύμφωνα με την 752/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ενώ  η Σύμβαση-Συμφωνία 

Πλαίσιο με α/α 1 υπογράφηκε και εκτελείται από την 15.12.2020 ,η σύμβαση με α/α 3 από 

17.12.2020 και η σύμβαση με α/α 2 από 22.01.2021, με χρονική διάρκεια ενός (1) έτους και 

δυνατότητα παράτασης για επιπλέον έξι (6) μήνες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 των ανωτέρω συμβάσεων – συμφωνιών πλαίσιο «Η διάρκεια 

της Συμφωνίας Πλαισίου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την  ανάρτησή τους στο ΚΗΜΔΗΣ. 

[με δυνατότητα παράτασης για 6 επιπλέον μήνες, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το 

σύνολο του προϋπολογισμού]…» 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016,: «...Οι συμφωνίες - 

πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών μπορεί να 

παραταθούν χωρίς όμως αυτές να υπερβούν το ανώτατο διάστημα των τεσσάρων ετών του 

προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη παρατάσεως στα έγγραφα της 

σύμβασης…» 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 : «η οικονομική επιτροπή ασκεί 

καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.» 

 Δεδομένου ότι: 

− οι αρχικές συμβάσεις με α/α 1, 2 και 3  λήγουν στις 15.12.2021, 22.01.2022 και 

17.12.2021 αντίστοιχα  

− κατά το χρόνο λήξης των συμβάσεων θα υπάρχει ανεκτέλεστο αντικείμενο  

−  Η διαγωνιστική διαδικασία  για την ανάδειξη νέων αναδόχου, βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης 

της μελέτης,  

− Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν προκαλείται αύξηση της δαπάνης 

Και έχοντας υπόψη  

1. Την 24144/15.12.2020(20SYMV007844348) Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ του 

Δήμου Πρέβεζας και του «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΗΣ ΙΚΕ» για την παροχή της υπηρεσίας  

“Επισκευή & συντήρηση μηχανολογικών μερών φορτηγών οχημάτων & 

μηχανημάτων έργου Δήμου Πρέβεζας 2020-21-ΟΜΑΔΑ Α” 

2. Την 2175/22.01.2021 (21SYMV008035308) Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ του 

Δήμου Πρέβεζας και του “ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” για την παροχή της 

υπηρεσίας “Επισκευή & συντήρηση επιβατικών & φορτηγών οχημάτων <3,5 

τόνων Δήμου Πρέβεζας 2020-21-ΟΜΑΔΑ Β” 
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3. Την 24523/17.12.2020 (20SYMV007871265) Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ του 

Δήμου Πρέβεζας και του “ΝΤΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΘΕΟΔ. - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ κ.λ.π..” 

για την παροχή της υπηρεσίας «Επισκευές – εργασίες μηχανουργείου οχημάτων 

και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21- ΟΜΑΔΑ Γ» 

4. Το άρθρο 39 παρ. 2  του ν. 4412/2016,  

5. Το άρθρο 72 παρ ιδ  Ν.3852/2010  

εισηγούμαστε  

- Την παράταση της 24144/15.12.2020(20SYMV007844348) Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ 

του Δήμου Πρέβεζας και του «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΗΣ ΙΚΕ» για την παροχή της υπηρεσίας  

“Επισκευή & συντήρηση μηχανολογικών μερών φορτηγών οχημάτων & μηχανημάτων 

έργου Δήμου Πρέβεζας 2020-21-ΟΜΑΔΑ Α” για χρονικό διάστημα έως  01.06.2022 και 

εφόσον κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν εξαντληθεί το σύνολο του προϋπολογισμού.  

- Την παράταση της 2175/22.01.2021 (21SYMV008035308)  Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ 

του Δήμου Πρέβεζας και του “ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”  για την παροχή της 

υπηρεσίας “Επισκευή & συντήρηση επιβατικών & φορτηγών οχημάτων <3,5 τόνων Δήμου 

Πρέβεζας 2020-21-ΟΜΑΔΑ Β” για χρονικό διάστημα έως  01.06.2022 και εφόσον κατά το 

χρονικό αυτό διάστημα δεν εξαντληθεί το σύνολο του προϋπολογισμού.  

- Την παράταση της 24523/17.12.2020 (20SYMV007871265) Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ 

του Δήμου Πρέβεζας και του “ΝΤΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΘΕΟΔ. - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ κ.λ.π..”   για 

την παροχή της υπηρεσίας «Επισκευές – εργασίες μηχανουργείου οχημάτων και 

μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21- ΟΜΑΔΑ Γ» για χρονικό διάστημα έως  01.06.2022 

και εφόσον κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν εξαντληθεί το σύνολο του προϋπολογισμού.  

-  

Αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης νέων αναδόχων, η 

οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, οι παρούσες συμβάσεις θα λυθούν αυτοδίκαια….». 

 

                              

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

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο 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: 

1.Την παράταση της 24144/15.12.2020 (20SYMV007844348) Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ 

του Δήμου Πρέβεζας και του «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΗΣ ΙΚΕ» για την παροχή της υπηρεσίας  

“Επισκευή & συντήρηση μηχανολογικών μερών φορτηγών οχημάτων & μηχανημάτων 

έργου Δήμου Πρέβεζας 2020-21-ΟΜΑΔΑ Α” για χρονικό διάστημα έως  01.06.2022 και 

εφόσον κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν εξαντληθεί το σύνολο του προϋπολογισμού.  
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2. Την παράταση της 2175/22.01.2021 (21SYMV008035308)  Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ 

του Δήμου Πρέβεζας και του “ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”  για την παροχή της 

υπηρεσίας “Επισκευή & συντήρηση επιβατικών & φορτηγών οχημάτων <3,5 τόνων Δήμου 

Πρέβεζας 2020-21-ΟΜΑΔΑ Β” για χρονικό διάστημα έως  01.06.2022 και εφόσον κατά το 

χρονικό αυτό διάστημα δεν εξαντληθεί το σύνολο του προϋπολογισμού.  

3. Την παράταση της 24523/17.12.2020 (20SYMV007871265) Σύμβαση Συμφωνία Πλαίσιο 

μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του “ΝΤΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΘΕΟΔ. - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 

κ.λ.π..”   για την παροχή της υπηρεσίας «Επισκευές – εργασίες μηχανουργείου οχημάτων 

και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας 2020-21- ΟΜΑΔΑ Γ» για χρονικό διάστημα έως  

01.06.2022 και εφόσον κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν εξαντληθεί το σύνολο του 

προϋπολογισμού.  

Αν κατά το χρονικό αυτό διάστημα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης νέων αναδόχων, η οποία 

βρίσκεται σε εξέλιξη, οι παρούσες συμβάσεις θα λυθούν αυτοδίκαια. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  798/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ANTΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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