
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.615/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 41/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

    Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης
             
 Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  5  Οκτωβρίου  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.28098/29-09-2017  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.  Ροπόκης Ευάγγελος
     2.  Νέσσερης Χρήστος      2.  Κωστούλας Βασίλειος
     3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     4.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     7.  Παππάς Δημήτριος
     8.  Κατέρης Κωνσταντίνος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

Ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και   έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«...Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.  3 του Ν.  3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή μπορεί  να
αποφασίζει  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνολικού  αριθμού  των  μελών  της  ότι
συγκεκριμένα θέματα τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγοντα
να τα συζητά και να λαμβάνει αποφάσεις γι’ αυτά με την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη
της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Για το λόγο αυτό πρέπει πριν τη συζήτηση
των θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  να  συζητηθούν  με  την  μορφή του κατεπείγοντος  τα
παρακάτω θέματα : 

          ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Έγκριση  πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγηση  φακέλου  δικαιολογητικών

κατακύρωσης  για  την  “προμήθεια  γευμάτων  των  μαθητών  του  μουσικού  σχολείου
Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2017-2018”. Επειδή το μουσικό σχολείο ήδη έχει ξεκινήσει
τη λειτουργία του για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 και είναι αναγκαία η σίτιση των
μαθητών του , προτείνεται η εξέταση του θέματος ως κατεπείγοντος, προκειμένου να
ολοκληρωθεί το συντομότερο  η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο

2. Διάθεση πίστωσης (οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων). Το θέµα είναι κατεπείγον  καθώς η
συνάντηση που θα γίνει στα Ιωάννινα στην αίθουσα περιφερειακού συμβουλίου  με θέμα
τη Νέα αθλητική νομοθεσία είναι αναγκαία να γίνει στις 03-10-2017, διότι δεν υπάρχει
πρόβλεψη για άλλη ημερομηνία διεξαγωγής της. 
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 Η  κ.Κοψάρη  Δήμητρα  ειδοποιήθηκε  εγγράφως  με  την  αρ.πρωτ.104472/3610/  29/09/2017
πρόσκληση  για την συμμετοχή της στη συνάντηση.   Συνεπώς δεν ήταν εφικτό να γίνουν οι
κατάλληλες  διαδικασίες  από  θέμα  ημερομηνίας. Δεν  υπάρχει  χρονικό  περιθώριο  αναβολής
λήψης απόφασης καθόσον  η υπάλληλος  θα πρέπει να μετακινηθεί στις 3/10/2017 και για την
λειτουργία του Δήμου απαιτείται η ψήφιση της εν λόγω πίστωσης.  

3. Διάθεση πίστωσης (οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων).  Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον
διότι  ο Μησιακούλης  Απόστολος  οδηγός,  υπάλληλος  του  Δήμου,  σύμφωνα  με  το
αρ.πρωτ.28415/02-10-2017 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης, θα πρέπει να μεταβεί με
τον  Δήμαρχο  εκτάκτως  στην  Αθήνα  προκειμένου  να  παρευρεθεί  σε  συνάντηση  στο
Υπουργείο  Μεταφορών  &  Συγκοινωνιών,  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  ΕΟΤ  στις
05/10/2017.  Με  το   αρ.πρωτ.28976/05-10-2017  έγγραφο,  το  Γραφείο  Κίνησης  μας
ενημερώνει ότι λόγω κωλύματος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου η μετακίνηση
του  Δήμαρχου  και  του  οδηγού   Μησιακούλη  Απόστολου  θα  πραγματοποιηθεί  στις
06/10/2017. 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
 Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των ανωτέρω 

   θεμάτων, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

      Εγκρίνει να συζητηθούν, ως προ ημερήσιας διάταξης τα εξής θέματα:

     1.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης
      για την   “Προμήθεια γευμάτων των μαθητών του μουσικού σχολείου Πρέβεζας για το 
      σχολικό έτος 2017-2018”.
     2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνη μετακίνησης υπαλλήλου (Δ.Κοψάρη)
     3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνη μετακίνησης υπαλλήλου
        (Α.Μησιακούλης)

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  615/2017.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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