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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 37/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα  :  Έγκριση  της  υπ.  αριθμ.  519/2019  απόφασης δημάρχου  Πρέβεζας  περί
απευθείας  ανάθεσης  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Εργασίες  Δημιουργίας   Ζωνών
Ασφάλειας  κατά  την Εκδήλωση της Πυρκαγιάς την 14-9-2019» .

   Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη  26 Σεπτεμβρίου 2019 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.19284/20-09-2019 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.  Αργυρός Λεωνίδας   -   Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
      2.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
      3.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
      4.  Κουμπής  Γρηγόρης    - Τακτικό μέλος
      5.  Ροπόκης Ευάγγελος  -   Τακτικό μέλος
      6.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -  Τακτικό μέλος
      7.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
      8.  Κωστούλας Βασίλειος -  Τακτικό μέλος
      9.  Κωνσταντάκη Αθηνά   -  Αναπλ. μέλος

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο   Αντιπρόεδρος έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ.319/2019  απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης, λόγω
της αναγκαιότητας  άμεσης έγκρισης της  υπ. αριθμ. 519/2019 απόφασης δημάρχου Πρέβεζας, η
οποία εκδόθηκε με κατεπείγουσα  διαδικασία κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα
το Σάββατο 14/9/2019.

Ο   Αντιπρόεδρος εισηγούμενος  το 3ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης παρουσίασε  την
εισήγηση  της Διεύθυνσης  Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του
Δήμου Πρέβεζας (αρμ. υπαλ. Δ.Ντόντορος) που έχει ως εξής: 
«...Στο Δήμο μας υπήρξε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών δημιουργία ζωνών ασφαλείας αλλά και
διόδων πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων με χρήση μηχανημάτων έργου  κατά την
διάρκεια της πυρκαγιάς την 14-9-2019. Κατόπιν τούτου ο Δήμαρχος Πρέβεζας με την υπ. αριθμ.
519/2019 απόφασή του προέβη στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΖΩΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 14-9-
2019».
   Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 1.339,20 ευρώ και με το υπ. αριθμ.πρωτ. 18900/16-9-2019 πρωτογενές αίτημα η υπηρεσία
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μας αιτήθηκε την  δημοσιονομική δέσμευση ποσού 1.339,20 € (συμπ. ΦΠΑ)  ενώ με απόφαση
της  Οικονομικής  Επιτροπής  δημιουργήθηκε  ο  ΚΑ  02.20.73336.663  με  τίτλο  ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΖΩΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 14-9-2019. 

         έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58 παρ.2 Ν.3852/2010, 

2. Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010

3. Την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

4. το υπ.αριθμ.πρωτ. 18900/16-9-2019 πρωτογενές αίτημα

5. Το υπ.αριθμ. 3311/Φ7066/ 14-9-2019 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

      Εισηγούμαστε:

την έγκριση της υπ. αριθμ. 519/2019 απόφασης δημάρχου για την απευθείας ανάθεσης
της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΖΩΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 14-9-2019»,  στον οικονομικό φορέα με τίτλο  «ΗΛΙΑΣ &
ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΪΝΤΑΡΗ Ο.Ε» με ΑΦΜ  999033129, ΔΟΥ Πρέβεζας, λόγω κατεπείγοντος για
τους λόγους που προαναφέρθηκαν...». 

       Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την αρ.519/2019 απόφαση δημάρχου (ΑΔΑ 69ΔΗΩΞΧ-Β7Λ)
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει   την  υπ.  αριθμ.  519/2019  απόφαση  δημάρχου  (ΑΔΑ  69ΔΗΩΞΧ-Β7Λ)  για   την

απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΖΩΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ 14-9-2019»,  στον οικονομικό φορέα με  τίτλο

«ΗΛΙΑΣ & ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΪΝΤΑΡΗ Ο.Ε» με ΑΦΜ  999033129, ΔΟΥ Πρέβεζας, λόγω κατεπείγοντος

για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

    

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 322/2019.
   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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