
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 210/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  
       «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
  
     

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.6759/16-03-2017  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.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος      1.Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος
     8.  Κατέρης Κωνσταντίνος

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 23ο θέμα, παρουσίασε  την εισήγηση της   Δ/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Κων.Τζόκας), που έχει ως εξής: 

 «…Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας συνέταξε το φάκελο της μελέτης και τα
τεύχη  δημοπράτησης  της  μελέτης  με  τίτλο  «ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΣΧΕ∆ΙΟΥ  ∆ΡΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΒΙΩΣΙΜΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ∆ΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ,  συνολικού  προϋπολογισμού  128.660,65.
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) με  CPV 79421200-3 και αφορά τη μελέτη για τη δημιουργία
του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια Δήμου Πρέβεζας.
     Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μία ευρωπαϊκή εθελοντική πρωτοβουλία των πόλεων της 
Ευρώπης και αποσκοπεί στη συνεισφορά των τοπικών κοινωνιών στην επίτευξη και υπέρβαση 
των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε. για μείωση των παραγόμενων εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα (CO2). Ο Δήμος Πρέβεζας προτίθεται να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Συμφώνου 
των Δημάρχων. Προσχωρώντας στο Σύμφωνο, ο Δήμος θα δεσμευτεί να εκπονήσει και να υλο-
ποιήσει Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ). Το ΣΔΒΕ θα αναφέρει τη βασική 
δέσμευση του Δήμου να μειώσει τις εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020, καθώς 
και τον μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης εκπομπών CO2 (έως το 2030). Οι δεσμεύσεις αυτές θα 
μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα που θα καλύπτουν όλους τους βασικούς το-
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μείς δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου. Για κάθε μέτρο/δράση, όπου αυτό είναι εφικτό, 
θα περιλαμβάνεται:
• Περιγραφή δράσης
• Χρονικό διάστημα υλοποίησης
• Αναμενόμενο κόστος
• Αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας/αύξηση παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας
• Αναμενόμενη μείωση CO2 από την εφαρμογή της δράσης.

Συνολικά το ΣΔΒΕ θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Συνοπτική Παρουσίαση του ΣΔΒΕ

2. Συνολική Στρατηγική
α. Το όραμα για το μέλλον και οι στόχοι του Δήμου Πρέβεζας
β. Οικονομικές παράμετροι
γ. Οργανωτικές παράμετροι και παρακολούθηση του ΣΔΒΕ
δ. Συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών

3. Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς 
• Δημοτικός τομέας
• Οικιακός τομέας
• Πρωτογενής τομέας
• Δευτερογενής τομέας
• Τριτογενής τομέας
• Ιδιωτικές μεταφορές

4. Δράσεις και μέτρα
• Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις
• Δημοτικές υποδομές
• Δημοτικός φωτισμός
• Δημοτικά οχήματα
• Πράσινες δημόσιες συμβάσεις
• Χρήσεις γης
• Οικιακός και τριτογενής τομέας
• Πρωτογενής και δευτερογενής τομέας
• Μεταφορές
   Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό έτους 2017 του Δή-
μου μας, με ΚΑ: 02.64.7341.917 με ποσό 128.660,85€ και χρηματοδότηση από το Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020»
Με την υπ’ αρίθμ. 237/02-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας, δεσμεύτηκε πίστωση
ποσού 128.660,85€  για το έτος 2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ: 243  (ΑΔΑΜ :
17REQ005798105 2017-02-14)
Με την υπ’ αρίθμ. 283/22-07-2016 απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού συνοπτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παραπάνω μελέτης.
  Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «....ε)  με την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυ-
ρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημο-
πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές....»

        Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, όπως ισχύει 
4. Τον φάκελο της ανωτέρω μελέτης που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Την αριθ. 3798/25-11-2016 Απόφαση ένταξης όπως αυτή τροποποιήθηκε
6. Την αρ. 539 / 09-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζα περί κατάρτι-

σης τεχνικού προγράμματος έτους 2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
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7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειρος 2014-2020»  στον προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 με 
ΚΑ:02.64.7341.916  

8. Την αριθ. 237/02-02-2017 απόφαση της Οικονομική Υπηρεσίας περί δέσμευσης πίστω-
σης ποσού 128.660,85€  (ΑΔΑΜ : 17REQ005798105 2017-02-14)

9. Το  τεύχος  της  διακήρυξης  της  μελέτης  και  το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  που
συντάχθηκαν από την ΔΤΥ Δήμου Πρέβεζας.

10.Την αριθ. 283/22-07-2016 απόφαση του ΔΣ περί ανάθεσης της εν λόγω μελέτης σε 
ιδιώτη μελετητή 

11.Το από 20/03/2017 Πρακτικό Δημόσιας Κλήρωσης
12.Το αριθμ. 3 06/03/2017 Πρακτικό Ορισμού Εκπροσώπου του ΤΕΕ

Εισηγούμαστε:

Α) Την έγκριση της τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού της Μελέτης που συγκροτήθηκε με
βάση  το από  20/03/2017 πρακτικό  δημόσιας  κλήρωσης  της  Δνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών
Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8β του Ν.4412/2016 αποτελούμενη από
τους:
 Τζόκα Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον Χατζηγιάννη Ηρακλή ως πρόεδρο
  Παπανίκα Σταύρο με αναπληρώτρια την Μωραΐτη Κωνσταντίνα ως μέλος
 Αντωνίου Απόστολος με αναπληρωτή τον Διαμάντη Βασίλειο ως μέλος

    Β) Να οριστεί ως Γνωμοδοτικό Όργανο για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης της μελέτης, η 
    Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με το άρθρο 221, παράγραφος 5, 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  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
       -την εισήγηση της υπηρεσίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  1. Εγκρίνει την τριμελή Επιτροπής Διαγωνισμού της Μελέτης που συγκροτήθηκε με
βάση  το  από  20/03/2017  πρακτικό  δημόσιας  κλήρωσης  της  Δνσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών  Δήμου  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ.8β  του  Ν.4412/2016
αποτελούμενη από τους:

 Τζόκα Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον Χατζηγιάννη Ηρακλή ως πρόεδρο
 Παπανίκα Σταύρο με αναπληρώτρια την Μωραΐτη Κωνσταντίνα ως μέλος
 Αντωνίου Απόστολος με αναπληρωτή τον Διαμάντη Βασίλειο ως μέλος

 2. Ορίζει  ως Γνωμοδοτικό Όργανο για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης της 
μελέτης, την  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με το άρθρο 
221, παράγραφος 5, του  Ν.4412/2016.
  

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 210/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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