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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 20/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

  Θέμα: «Εξέταση αιτήματος παράτασης σύμβασης της προμήθειας, Υποέργο 1, Τμήμα 

IV «Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου», συμβατική δαπάνη 92.938,00€, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-

2020», Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» Α/Α 1 της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 

5050490.  Κ.Α.: 62.7132.936 Cpv: 42415100-9».  

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 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.7069/29-04-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτικό μέλος  

     9. Αμάραντος Σταύρος -     Τακτικό μέλος  

 

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 160 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Κ.Τζόκας), που έχει ως εξής:  

 

 «…Σας διαβιβάζουμε το από 1/4/2022 ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ (εξέταση παράτασης παράδοσης  οχήματος), 

της Επιτροπής παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αρ.109/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής (Ω5ΡΡΩΞΧ-ΖΝ2), και αφορά την «Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου» 

σύμφωνα με την υπ¨αρ πρωτ. 589/13-1-2022 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ αυτού και του 

Δημάρχου Πρέβεζας.  

 

    Επίσης επισυνάπτουμε ¨ 
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- το υπ΄αρ.πρωτ.807/21-4-2022,έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης 

Ε.Π. με το οποίο διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης 

(μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του οχήματος από 12/4/2022 σε 13/7/2022), 

        - Το αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης το οποίο  κατατέθηκε προς τον Δήμο 

Πρέβεζας και έλαβε αρ.Πρωτ.4917/23-3-2022  από τον προμηθευτή με την επωνυμία 

“GEPALIFT Ι.Κ.Ε.”, νόμιμη εκπρόσωπος κα.Παπαδοπούλου Ευφροσύνη,με ΑΦΜ: 081529686 

ΔΟΥ Έδεσσας   και έδρα  ΒΙ.ΠΕ. Αριδαίας. 

  Η Επιτροπή εισηγείται την παράταση του χρόνου παράδοσης του οχήματος έως και την 

13/7/2022,  σύμφωνα με το άρθρο 206  του Ν.4412/2016.…». 

                           

    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 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 την παράταση του χρόνου παράδοσης του οχήματος (ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου)  

έως και την 13/7/2022,  σύμφωνα με το άρθρο 206  του Ν.4412/2016. 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  265/2022. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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