
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.644/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 55/2018 της  συνεδρίασης της Οικονομικής

 Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης

           

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 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.23978/09-11-2018 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. Κακιούζης Χαράλαμπος 
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2. Πανταζής Νικόλαος  
      3.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      4   Κατσαούνος Θεόδωρος
      5.  Ματέρης Κωνσταντίνος
      6   Κωστούλας Βασίλειος
      7.  Παππάς Δημήτριος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη  κ.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 : 

             ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
   

 1.  Έγκριση πρακτικού Νο 2  αποσφράγισης   φακέλου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης
του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία
ενός νέου βρεφικού τμήματος στον 5ο  Παιδ.Σταθμό Δήμου Πρεβεζας».

   Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον γιατί σύμφωνα με την υπ' αριθμ.  3777/2-5-2018
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του δήμου ή του νομικού προσώπου
του  στο  πρόγραμμα  χρηματοδότησης  με  σκοπό  την  ίδρυση  νέων  τμημάτων  βρεφικής,
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, oi επιχορηγούμενοι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν
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τις εργασίες  των νέων τμημάτων και να υποβάλουν τις νέες ή τις τροποποιημένες άδειες
λειτουργίας των σταθμών μέχρι 31/12/2018 .

2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 9/2018  μελέτης της Δν/σης Αγροτικής
Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Καθαριότητας &Πρασίνου και καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού
Ανοικτού   διαγωνισμού  για  την  Παροχή  της  Υπηρεσίας  «Μεταφόρτωση  και  μεταφορά
απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019».

 Το  ανωτέρω θέμα κρίνεται  ως  κατεπείγον προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  απρόσκοπτη
λειτουργία της μεταφοράς των απορριμμάτων και να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία.  

3.Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης»

 Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι ολοκληρώθηκε ο προ συμβατικός έλεγχος του
ελεγκτικού  συνεδρίου  που  αφορούσε στον  διεθνή  διαγωνισμό  <<Προμήθεια   καυσίμων  &
λιπαντικών 2018-2020>> και πρέπει να υπογραφεί άμεσα η σύμβαση.

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 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 πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

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

   ανωτέρω θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

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

1.  Έγκριση πρακτικού Νο 2  αποσφράγισης   φακέλου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης του
συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ενός
νέου βρεφικού τμήματος στον 5ο  Παιδ.Σταθμό Δήμου Πρεβεζας».

2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 9/2018  μελέτης της Δν/σης Αγροτικής
Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Καθαριότητας &Πρασίνου και καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού
Ανοικτού   διαγωνισμού  για  την  Παροχή  της  Υπηρεσίας  «Μεταφόρτωση  και  μεταφορά
απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019».

 3. Ματαίωση συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης».

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  644/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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