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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/2018 της κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση του  πρακτικού διενέργειας  για  τον διαγωνισμό “Ναυαγοσωστική
κάλυψη ακτών Δ.Ε Πρέβεζας για το έτος 2018”     

   Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Παρασκευή  4  Μαΐου 2018  και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.9097/04-05-2018 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                ΑΠΟΝΤΕ
1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1.  Ροπόκης Ευάγγελος
2.  Νέσσερης Χρήστος  2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
3.  Ματέρης Κωνσταντίνος  3.  Κατσαούνος Θεόδωρος

4.  Κωστούλας Βασίλειος  4.  Παππάς Δημήτριος
5.  Κατέρης Κωνσταντίνος

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  θέμα, έθεσε υπόψη της

Επιτροπής τα εξής: 

«… Με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζεται:
  Η  Επιτροπή  σε  κατεπείγουσες  περιπτώσεις  δύναται  να  θέτει  θέματα  προς  συζήτηση.  Η
πρόσκληση  μπορεί  να  επιδοθεί  ή  να  γνωστοποιηθεί  την  ημέρα  της  συνεδρίασης.  Στην
πρόσκληση  πρέπει  να  αναφέρεται  ο  λόγος  για  τον  οποίο  η  συνεδρίαση  έχει  κατεπείγοντα
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
Σας ενημερώνω ότι έχει προκύψει θέμα το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον   και
πρέπει να συζητηθεί.
     Ο λόγος του κατεπείγοντος της  άμεσης έγκρισης του  πρακτικού διενέργειας για
τον διαγωνισμό “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε Πρέβεζας για το έτος 2018” είναι
ότι ο Δήμος υποχρεούται να έχει ναυαγοσωστική κάλυψη από την 1η Ιουνίου κάθε
έτους σύμφωνα με το  Π.Δ. 31/2018, αλλιώς του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από
τις Λιμενικές Αρχές σε ημερήσια βάση.
    Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα προς συζήτηση, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
    Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 
1. την εισήγηση του προέδρου, 
2. την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 
3. το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω

της κατεπείγουσας φύσης του 

ΑΔΑ: ΨΝΙΞΩΞΧ-8ΣΨ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    
Την αναγραφή του θέματος ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και τη συζήτηση και λήψη απόφασης,
λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του. 

 Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ν.Βασιλείου), που έχει ως εξής: 

 «….Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό διενέργειας για τον διαγωνισμό  “Ναυαγοσωστική κάλυψη
ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018”

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
“ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018”

Στο Δημαρχείο Πρέβεζας την 04/05/2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 οι

πιο κάτω:

1. Σακκάς Γεώργιος

2. Βασιλείου Νικόλαος

3. Αλισανδράτος Γεώργιος

που  αποτελούν  την  γνωμοδοτική  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης

προσφορών, όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 612/2017 Α.Δ.Σ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση

στο δημοτικό κατάστημα για  την αποσφράγιση των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού  με  τίτλο  “Ναυαγοσωστική  κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας  για  το  έτος  2018”,

σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7262/05-04-2018 διακήρυξη.

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι στον διαγωνισμό δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Έχοντας υπ' όψη

αυτό και επιπλέον το γεγονός ότι:

α) υπάρχει πλέον σε ισχύ το νέο Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ Α/61/04-04-2018) το οποίο καθορίζει τις

προϋποθέσεις για την ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών, το οποίο ψηφίστηκε μετά την δημοσίευση

του παρόντος διαγωνισμού

β) το χρονικό διάστημα μέχρι τη 1η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία υποχρεούται ο Δήμος να

έχει ναυαγοσωστική κάλυψη στις ακτές του, είναι οριακό για την διεξαγωγή νέου διαγωνισμού

με βάση το νέο Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ Α/61/04-04-2018)

εισηγείται:

α)  την  συζήτηση  του  θέματος  ως  κατεπείγον  σε  σημερινή  συνεδρίαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής 

β)  την  έγκριση  του  παρόντος  πρακτικού  και  την  κήρυξη  του  παρόντος  διαγωνισμού  ως
άγονου...».

   Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.  
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   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 το Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με
          τίτλο « Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε Πρέβεζας για το έτος 2018 ».

     2.  Κηρύσσει  άγονο τον διαγωνισμό με  τίτλο « Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε    
          Πρέβεζας για  το έτος 2018 » καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

     
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 279/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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