
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.301/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης  
           

  Στην Πρέβεζα,   σήμερα Παρασκευή 18  Μαΐου 2018 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.9635/11-05-2018 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                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2. Παππάς Δημήτριος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος

      5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Κατέρης Κωνσταντίνος

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική 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 : 
  

       1.  Έγκριση δαπάνης   (για δαπάνη μετακίνησης υπαλλήλων)
         Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον επειδή οι υπάλληλοι του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ και ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΚΡΙΒΗ  θα πρέπει να μεταβούν στην ΠΑΤΡΑ  
         για την παρακολούθηση σεμιναρίου  από 20-5-2018 έως 24-5-2018 .

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  (για πληρωμή  της τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης αρ.15/2018 Μον. Εφετείου Ιωαννίνων  για ΜΥΛΩΝΑ ΛΑΖΑΡΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
– υπόλοιπο τόκων  και δικαστικών  εξάδων)

      Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον διότι  πρέπει να γίνει άμεσα δέσμευση επιπλέον ποσών
προκειμένου  να  προχωρήσουμε  στην  πληρωμή  του  εντάλματος  λόγω  κατασχετηρίου  σε
τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Πρέβεζας που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

            3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ( για διενέργεια δειγματοληψιών και   
                 μικροβιολογικών εξετάσεων των νερών των ακτών Δήμου Πρέβεζας)
               
              Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον  διότι  πρέπει για το 2018 να γίνουν 20 μετρήσεις (3 
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              ανά  μήνα), αρχής γενομένης από τον Μάιο και πρέπει να επισπευσθεί η διαδικασία  
              προκειμένου να προλάβουμε τις ημερομηνίες δειγματοληψιών και μετρήσεων  για την 
              ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα “γαλάζιες σημαίες”.

 
  4. Έγκριση πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού  επιλογής αναδόχου  για  την  κατασκευή  του  έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΕΡΓΟ
2003ΣΕ05500005 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».‐  
     Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον διότι το έργο αφορά έκτακτη επιχορήγηση από το
Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες και πρέπει να μην
χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι την έναρξη των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών.
5. Έγκριση  πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  προσφορών  συνοπτικού

διαγωνισμού  8627/27-4-2018  διακήρυξης  που  αφορά  στην  «προμήθεια  ειδών
διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018.

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον διότι οι  συμβάσεις προμηθευτών τροφίμων των Παιδικών
Σταθμών  λήγουν  κατά  τη  διάρκεια  του  μήνα    Μαΐου  και  πρέπει  να  επισπευσθούν  οι
διαδικασίες του παρόντος διαγωνισμού  .

 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  Αντιπροέδρου  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των   

   ανωτέρω  θεμάτων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

          Εγκρίνει να συζητηθούν, ως προ ημερήσιας διάταξης τα εξής θέματα:  
1. Έγκριση δαπάνης (για δαπάνη μετακίνησης υπαλλήλων)
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  (για πληρωμή  της τελεσίδικης δικαστικής

απόφασης    Αρ.15/2018  Μον.  Εφετείου  Ιωαννίνων   για  ΜΥΛΩΝΑ  ΛΑΖΑΡΟ  του
ΚΩΝ/ΝΟΥ   – υπόλοιπο τόκων  και δικαστικών  εξάδων)

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  ( για διενέργεια δειγματοληψιών και   
 μικροβιολογικών εξετάσεων των νερών των ακτών Δήμου Πρέβεζας)

4. Έγκριση πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΡΓΟ 2003ΣΕ05500005 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».‐

5. Έγκριση πρακτικού   αποσφράγισης και   και  αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού
διαγωνισμού    8627/27-4-2018  διακήρυξης  που  αφορά  στην  «προμήθεια  ειδών
διατροφής Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας και δομών ΝΕ.ΔΗ.Κ.ΕΠ έτους 2018.»

    
     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  301/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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