
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.495/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 41/2018 της  συνεδρίασης της Οικονομικής

 Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης

           

  Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.17546/24-08-2018  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.  Παππάς Δημήτριος  Αντιπρόεδρος 1.   Πιπιλίδης Λάζαρος 
     2.  Νέσσερης Χρήστος 2.   Κατσαούνος Θεόδωρος
     3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 3.   Κατέρης Κωνσταντίνος
     4.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     5.  Κωστούλας Βασίλειος
     6.  Κακιούζης Χαράλαμπος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Αντιπρόεδρος 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-1  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του  Ανοιχτού   Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου « Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

       Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον προκειμένου να γίνει η επιλογή του αναδόχου
       για την άμεση έναρξη των εργασιών στα σχολεία. 
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2.Διαβίβαση πρακτικού Νο 2 δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού  διαγωνισμού που
αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο  « Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας  2018-2019» .   
 
 Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον λόγω  της επείγουσας ανάγκης του Δήμου, 
  για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.

  3.Διαβίβαση του πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του 
     διαγωνισμού  που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020» και    
     πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του 
     ανωτέρω διαγωνισμού.

      Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον  λόγω  της επείγουσας ανάγκης του Δήμου, 
     για προμήθεια των ανωτέρω υλικών.

  Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής να 
αποφανθούν πριν τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για το 
κατεπείγοντα ή μη της συνεδρίασης καθώς και να εγκρίνει τη συζήτηση των θεμάτων , ως 
κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6του Ν. 3852/10. 

   Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του  Αντιπρόεδρου  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των   

   ανωτέρω θεμάτων.

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

1.Έγκριση πρακτικού-1 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
επιλογής  αναδόχου  για  την  κατασκευή  του  έργου  «  Σ018  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».
2.Διαβίβαση πρακτικού Νο 2 δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού   διαγωνισμού που
αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο  « Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας  2018-2019» .
3.Διαβίβαση  του  πρακτικού  Νο  1  Αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  προσφορών  του
διαγωνισμού  που αφορά στην «Προμήθεια  καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020» και  του
πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω
διαγωνισμού.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  495/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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