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ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006)

«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,

2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών

και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  ν.  3852/2010  (ΦΕΚ-87/Α/7-06-2010)

σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών

του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου,

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/2010  «Ενίσχυση  της  Διαφάνειας  με  την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια»,

5. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου

Πρέβεζας (ΦΕΚ-739/Β/14-03-2012),

6. Την  υπ’  αριθμ.  05  και  με  αρ.  πρωτ.  14575/24-07-2020  (ΑΔΑ:

9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3)  Πρόσκληση  του  Προγράμματος  Ανάπτυξης  και

Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  του

Υπουργείου Εσωτερικών με Τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου - Αγροτική

Οδοποιία», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

7. Το γεγονός  ότι  ο  Δήμος Πρέβεζας  σύμφωνα με το υπ’  αριθμ.  48/2020

Πρακτικό  και  την  αρ.  Α.Ο.Ε.  653/2020  (ΑΔΑ:  Ψ8ΨΔΩΞΧ-Λ5Φ)  όπως

τροποποιήθηκε  με  την  αρ.  727/2020  Α.Ο.Ε.(ΑΔΑ:Ψ3ΠΔΩΞΧ-ΡΞ2),

προτίθεται  να  υποβάλλει  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  και
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Εφαρμογής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  αίτημα  χρηματοδότησης

συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.609.000,00€, στην ανωτέρω Πρόσκληση

με κωδικό: ΑΤ05, ειδικότερα δε ως εξής: 

Α/Α
Υποέργω

ν

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Π/Υ με ΦΠΑ

1 Βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας
του Δήμου Πρέβεζα

€1.562.000,00

2 Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες €42.000,00

3 Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

€5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: €1.609.000,00

8. την ανάγκη σύστασης Ομάδας Εργασίας για την διαχείριση και υλοποίηση

της Πράξης: «Βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας του Δήμου Πρέβεζας»,

συνολικής  δημόσιας  δαπάνης  1.609.000,00€  από  το  Πρόγραμμα  του

Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης»,

9. το με αριθμ.πρωτ.25970/31-12-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

10.Την αριθμ.:736/2020 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την Συγκρότηση

Ομάδας Έργου για τη διαχείριση και υλοποίηση της Πράξης: «Βελτίωση

της  Αγροτικής  Οδοποιίας  του  Δήμου  Πρέβεζας»,  συνολικής  δημόσιας

δαπάνης 1.610.000,00€ από το Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών

«Αντώνης Τρίτσης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Επικαιροποιούμε  την  αριθμ.:736/2020  απόφαση  του  Δημάρχου  ως  εξής:

Συγκροτούμε Ομάδας Έργου για τη διαχείριση και  υλοποίηση της Πράξης:

«Βελτίωση  της  Αγροτικής  Οδοποιίας  του  Δήμου  Πρέβεζα»  (3  Υποέργα),

συνολικής δημόσιας δαπάνης €1.609.000,00 από το Πρόγραμμα «Ανάπτυξης

και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «Αντώνης  Τρίτσης»  του

Υπουργείου Εσωτερικών,  αποτελούμενη από τους κάτωθι  υπαλλήλους του

Δήμου Πρέβεζας: 

ΑΔΑ: 60Λ4ΩΞΧ-8ΕΘ



1. την  κα Μωραϊτη  Κωνσταντίνα,  διευθύντρια  τεχνικών  υπηρεσιών,

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, τηλ.2682025196, e-mail:  hy  @  dimosprevezas  .  gr

αναπληρούμενη  από  τον  κον Ηρακλή  Χατζηγιάννη,  προϊστάμενο  Τμήματος

Κτιριακών  και  Συγκοινωνιακών  έργων,  Τοπογράφος  Μηχανικός  ΠΕ,

Υπεύθυνη της Ομάδας Έργου,   με αντικείμενο  τη γενική  εποπτεία  και  την

ευθύνη της συνολικής διαχείρισης του έργου, 

2. την κα Ιωάννου Ευαγγελία, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Αυτοτελούς

Τμήματος  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής,  Πολιτικός

μηχανικός  ΠΕ,  Στέλεχος  της  Ομάδας  Έργου,  με  αντικείμενο  την  γενική

εποπτεία και ευθύνη για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και της

διαχείρισης των οριζόντιων επικουρικών δράσεων για το σύνολο των ομάδων

της Πρόσκλησης, τηλ. 2682026891, e-mail: litsaipreveza  @  yahoo  .  gr .

3. τον  κο Σταματέλο  Παναγιώτη,  αναπληρωτής  προϊστάμενος  του

Τμήματος  Προμηθειών,  Στέλεχος  της  Ομάδας  Έργου,  με  αντικείμενο  την

προετοιμασία και υλοποίηση των διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών,

τηλ.2682360683, e-mail: stamatelos  @1485.  syzefxis  .  gov  .  gr .

4. τον  κον Τσάγκα  Ηλία,  Προϊστάμενο  Τμήματος  Μελετών,  Πολιτικός

Μηχανικός ΤΕ,  Στέλεχος της Ομάδας Έργου, με αντικείμενο τη διενέργεια του

διαγωνισμού,  την  τήρηση  και  ενημέρωση  του  αρχείου  και  την  εν  γένει

διοικητική  διαχείρισης  του  έργου  καθώς  και  την  υλοποίηση  του  έργου

τηλ.2682089048, e-mail: erga  @1485.  syzefxis  .  gov  .  gr .

5. τον κον Κατσικοβόρδο Δημήτριο, αναπληρωτή διευθυντή οικονομικών

υπηρεσιών με αντικείμενο την οικονομική διαχείριση του έργου κλάδου ΠΕ

Διοικητικού-Οικονομικού,  Στέλεχος  της  Ομάδας  Έργου,  με  αντικείμενο  την

οικονομική  διαχείριση  του  έργου,  τηλ.2682360685,  e-mail:

katsikovordos  @1485.  syzefxis  .  gov  .  gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
Κοινοποίηση:
Οριζόμενα Μέλη
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