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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 63/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα : «Έγκριση  του πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και της 

εισήγησης του Τμήματος Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας, περί παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εκτύπωσης-έκδοσης 200 τευχών του 

νέου τεύχους του Περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 17 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. 24970/10-12-2021 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. 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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 50 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  του 

Τμήματος Πολιτισμού, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Σ.Λαμπρος), που έχει ως εξής:  

 «…  1.   Με την αριθ. 56/2021 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας είχε 

εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την εκτύπωση-έκδοση 200 τευχών του περιοδικού 

Πρεβεζάνικα Χρονικά» ποσού 3.922,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6615 “Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-

Βιβλιοδετήσεις» προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας οικ. έτους 2021 (ΑΔΑ 69ΑΛΩΞΧ-ΖΦΜ), 

την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης και είχε εγκριθεί η σχετική ανάληψη 

υποχρέωσης με την αριθ. 206/2021  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθ. πρωτ. 5029/26-2-

2021) συνολικού ποσού 3.922,00 € και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης: α)για την ύπαρξη 

σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, β) την συνδρομή των προϋποθέσεων της 

παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016  και γ) τη δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του δήμου 

της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό καταχώρησης 206/2021 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

υπηρεσίας με Α/Α βεβαίωσης  224 (που αναρτήθηκε στη Διαύγεια /ΚΗΜΔΗΣ με αρ. ΑΔΑ: 

Ψ7Η2ΩΞΧ-6Β7/21REQ008221219).  Η Δημοτική Κοινότητα με την αριθ. 4/2021 απόφασή της 
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είχε γνωμοδοτήσει θετικά για την ανάγκη έκδοσης του νέου τεύχους του περιοδικού 

Πρεβεζάνικα Χρονικά.  

2. Με την υπ’ αριθ.  151/2021 απόφαση του Δημάρχου (αριθ.πρωτ.8133/15-4-2021), που 

αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:Ω3ΚΧΩΞΧ-76Ε) και στο ΚΗΜΔΗΣ (21AWRD008482480/17-4-

2021), ανατέθηκε απευθείας στην επιχείρηση Παναγιώτης Σπ. Τσόκας, που εδρεύει στην οδό 

Χρήστου Κοντού 7, Πρέβεζα, 481 00, με αριθμό Α.Φ.Μ. 078896186, ΔΟΥ Πρέβεζας, η 

προμήθεια εκτύπωσης-έκδοσης 200 αντιτύπων του 57-58ου τεύχους του περιοδικού Πρεβεζάνικα 

Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας-Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας και έχει υπογραφεί το 

σχετικό Συμφωνητικό (αριθ. πρωτ. 8328/19-4-2021)  μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και Αναδόχου 

επιχείρησης (το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ.: 21SYMV008490710/19-4-2021). Το 

συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.879,60 € συμπεριλαμβανομένου και του 

ΦΠΑ. Στο συμφωνητικό αυτό, στο άρθρο 4, ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας των 

200 τευχών του περιοδικού η 31-12-2021, αρχής γενομένης από τις 19-4-2021. Με το άρθρο 5 

της ιδίας σύμβασης ορίζεται η δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της 

προμήθειας των Πρεβεζάνικων Χρονικών για σε υπαιτιότητα του Δήμου ή λόγους ανωτέρας βίας 

ή κωλύματος του αναδόχου.    

3. Με το  αριθ. πρωτ. 24623/7-12-2021 έγγραφό του το Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας  

προς την ανάδοχο επιχείρηση Παναγιώτη Σπ. Τσόκα,  αιτήθηκε την παράταση του χρόνου 

παράδοσης της προμήθειας μέχρι την31 Ιουλίου 2022, λόγω της μη κατάθεσης αρκετών 

αξιόλογων άρθρων και εργασιών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, για την συμπλήρωση της ύλης που 

απαιτείται για την έκδοση ενός πλήρους και αξιόλογου τεύχους που  θα ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές ενός επετειακού τεύχους για την επανάσταση του 1821. 

4. Με το αριθ.πρωτ. 24661/7-12-2021 έγγραφό της η ανάδοχος επιχείρηση Παναγιώτης  Σπ. 

Τσόκας  εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

της προμήθειας εκτύπωσης του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά. 

5.  Με αίτηση-εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας την οποία 

απέστειλε προς την επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Τμήματος Πολιτισμού Δήμου 

Πρέβεζας, αιτήθηκε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας που 

ξεκινούσε από 19-4-2021 και έληγε στις 31-12-2021, για χρονικό διάστημα 7 μηνών, ήτοι από 

1-1-2022, μέχρι και στις 31-7-2022, λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν κατατεθεί στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη, επαρκείς και αξιόλογες εργασίες και άρθρα για την συμπλήρωση της ύλης και  την 

έκδοση ενός πλήρους και αξιόλογου τεύχους του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά, το οποίο θα 

είναι αφιερωμένο για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.  

6. Την Θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Τμήματος Πολιτισμού 

Δήμου Πρέβεζας, σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας 

της εκτύπωσης-έκδοσης των 200 τευχών του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά για το χρονικό 

διάστημα από 1-1-2022 μέχρι και 31-7-2022. 

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 206 του Ν.4412 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016)» παρ. 1, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021, που αναφέρουν ότι: «Ο χρόνος 

Παράδοσης Υλικών μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας σας αρχής μετά από γνωμοδότηση 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφ΄ 

όσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό 

διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης».   

2.  Την αριθ.  56/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας . 

3. Την αριθ. 151/2021 απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας. 

4. Την αριθ. πρωτ. 8328/19-4-2021 Σύμβαση προμήθειας (εκτύπωση-έκδοση 200 τευχών 

του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά). 

5. Τα άρθρα 4 και 5 της σύμβασης (αρ.πρωτ.8328/2021) της προμήθειας εκτύπωσης-

έκδοσης του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά το οποίο αναφέρει την δυνατότητα 

παράτασης του χρόνου παράδοσης της ανωτέρω  προμήθειας. 
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6. Την αριθ. πρωτ. 24623/7-12-2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτισμού προς την ανάδοχο 

επιχείρηση Παναγιώτη Σπ. Τσόκα,  με το οποίο αιτείται την παράταση του χρόνου 

παράδοσης της προμήθειας μέχρι την31 Ιουλίου 2022, λόγω της μη κατάθεσης αρκετών 

αξιόλογων άρθρων και εργασιών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, για την συμπλήρωση της 

ύλης που απαιτείται για την έκδοση ενός πλήρους τεύχους που  θα ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές ενός επετειακού τεύχους για την επανάσταση του 1821. 

7. Το αριθ.πρωτ. 24661/7-12-2021 έγγραφο της αναδόχου επιχείρησης Παναγιώτης  Σπ. 

Τσόκας  με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση του συμβατικού 

χρόνου παράδοσης της προμήθειας εκτύπωσης του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά.   

8. Την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Τμήματος 

Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

της προμήθειας της εκτύπωσης-έκδοσης των 200 τευχών του περιοδικού Πρεβεζάνικα 

Χρονικά.   

9. Την ανάγκη της υπηρεσίας μας για την συνέχιση των διαδικασιών της έκδοσης του νέου 

τεύχους του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά. 

                      Εισηγούμεθα 

Α. Την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας του πρακτικού της Επιτροπής 

Παραλαβής Προμηθειών και της εισήγησης του Τμήματος Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας, 

για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας της εκτύπωσης-

έκδοσης 200 τευχών του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας-

Δημοτική Βιβλιοθήκη, που σύμφωνα με την σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου 

Πρέβεζας και της αναδόχου επιχείρησης, άρχιζε στις 19-4-2021 και έληγε στις 31-12-

2021, λόγω της μη κατάθεσης αρκετών αξιόλογων άρθρων και εργασιών στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη, για την συμπλήρωση της ύλης που απαιτείται για την έκδοση ενός πλήρους 

τεύχους που  θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του περιοδικού και στις απαιτήσεις 

ενός επετειακού τεύχους για την επανάσταση του 1821. 

Β. H παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας, οποίος 

σύμφωνα με την σύμβαση οριζόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εισηγούμαστε να 

παραταθεί μέχρι και στις 31 Ιουλίου 2022. Το χρονικό αυτό διάστημα ήτοι από 1-1-2022 

μέχρι και 31-7-2022, είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, οπότε 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί το αντικείμενο της σύμβασης της 

προμήθειας. 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι που καθορίστηκαν με την αριθ. πρωτ. 8328/19-4-

2021 σύμβαση της προμήθειας εκτύπωσης-έκδοσης του Περιοδικού Πρεβεζάνικα     

             Χρονικά και την αριθ. 151/2021 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας…». 

                             

  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 

• 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) 

 
1. Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και την εισήγηση του 

Τμήματος Πολιτισμού Δήμου Πρέβεζας, για την παράταση του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης της προμήθειας της εκτύπωσης-έκδοσης 200 τευχών του περιοδικού 

Πρεβεζάνικα Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας-Δημοτική Βιβλιοθήκη, που σύμφωνα 

με την σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου 

επιχείρησης, άρχιζε στις 19-4-2021 και έληγε στις 31-12-2021, λόγω της μη κατάθεσης 

αρκετών αξιόλογων άρθρων και εργασιών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, για την συμπλήρωση 

της ύλης που απαιτείται για την έκδοση ενός πλήρους τεύχους που  θα ανταποκρίνεται 
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στις προδιαγραφές του περιοδικού και στις απαιτήσεις ενός επετειακού τεύχους για την 

επανάσταση του 1821. 

2. Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας, 

οποίος σύμφωνα με την σύμβαση οριζόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2021, να παραταθεί μέχρι 

και στις 31 Ιουλίου 2022. Το χρονικό αυτό διάστημα ήτοι από 1-1-2022 μέχρι και 31-7-

2022, είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, οπότε θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί το αντικείμενο της σύμβασης της προμήθειας. 

 
         Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι που καθορίστηκαν με την αριθ. πρωτ. 8328/19-4- 

         2021 σύμβαση της προμήθειας εκτύπωσης-έκδοσης του Περιοδικού Πρεβεζάνικα       

         Χρονικά και την αριθ. 151/2021 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας. 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  810/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6Δ72ΩΞΧ-Η58


		2021-12-21T11:24:30+0200
	Athens




