ΑΔΑ: ΨΝ0ΛΩΞΖ-ΓΙ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 31/2022 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 31 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ,
πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την
αριθμ.5870/27-5-2022 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως
ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 77 του Ν.4555/18
Η γραμματέας της επιτροπής κ. Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη
πίνακες με καταγεγραμμένη την ψήφο τους, για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι πέντε (5) μέλη υπέβαλαν πίνακα με καταχωρημένη την ψήφο τους (επί συνόλου επτά
(7)τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
(Πρόεδρος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος Αντιδήμαρχ-Αντιπρ/ος (τακτ. μέλος)
3. Σύρτας Γεώργιος
(Αντιδήμαρχος- τακτικό μέλος)
4.Βουγιουκλή Ελένη
(τακτικό μέλος)
5.ΓρηγοριάδηςΝικόλαος (Αντιδήμαρχος -τακτ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1.Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
2.Τσαουσίδης Ιωάννης
(τακτικό μέλος)

Αριθ.Απόφ. 156/2022
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 2 της αριθ. 1039/3.2.2022 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για τη δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, στην οποία ανέφερε ότι σύμφωνα με την περιπτ. θ'
της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. στ'ι της παρ. 1 του
άρθρου 40 του Ν. 4735/20 η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους
Στην περ.στ.ιι του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση
του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση
νομοθεσία και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»
Επίσης κοινοποίησε και την αριθ.πρωτ.5723/26-5-22 εισήγηση της Αναπλ.Προϊσταμένης του
Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη :
•

Την περιπτ.γ της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
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•

Την προαναφερόμενη σύμβαση προμήθειας η οποία έχει χρονική διάρκεια 3 μηνών και 26 ημερών
με ημερομηνία λήξης την 29.05.2022.

•

Την υπ΄αριθμ. 2315/15.03.2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ELSET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με την οποία και για τους λόγους που αναλύονται σε αυτήν
αιτείται παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας μέχρι 30-10-2022.

•

Το υπ΄αριθμ. 53959/25.05.2022 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκού Ταμείου με το οποίο ενημερωνόμαστε ως Δήμος ότι προεγκρίνεται η παράταση της
σύμβασης του τρένου μέχρι 15.09.2022 διότι και η διάρκεια του προγράμματος «INTEGRA –TOUR»
θα παραταθεί ως 15.09.2022.

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την τροποποίηση του άρθρου 2 « Παράδοση –Παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης» της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» παρατείνοντας την οριζόμενη προθεσμία της
μέχρι την 15.09.2022.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη:


Την ανωτέρω εισήγηση





Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν4412/2016.
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
την κατάθεση των απόψεων με την καταχωρημένη ψήφο των μελών και τη διαπίστωση ότι όλα τα
παρόντα μέλη ψήφισαν θετικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Εγκρίνει την τροποποίηση μόνο του άρθρου 2 «Παράδοση–Παραλαβή , αντικειμένου της σύμβασης»
της αριθ. 1039/3.2.2022 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» και παρατείνει την οριζόμενη προθεσμία
μέχρι την 15.09.2022, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω σύμβαση του Δήμου
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 156/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

