
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 333/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:  Επαναδημοσίευση  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  με  τίτλο  Υπηρεσίες
υποστήριξης  του  Δήμου  Πρέβεζας  στην  υλοποίηση  των  Παραδοτέων  1.3.2,  1.3.3,
2.3.1,  2.3.2,  2.3.3,  2.3.4,  4.3.1,  4.3.3,  4.3.4  και  4.3.5  του  έργου MileSTONES III
«Creative  cultural  cooperation  as  a  tool  for  stronger  tourism  capacity  and
development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» 

                  

   Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα

του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των  θυρών)  η

Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας,  σύμφωνα  με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.12059/03-07-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος  
     2. Αργυρός Λεωνίδας          Τακτικό μέλος  
     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
     4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     5. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος  
     6. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     7. Πιπιλίδης Λάζαρος      -    Τακτικό μέλος
     8. Κωστούλας Βασίλειος  -   Τακτικό μέλος 

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

  O Πρόεδρος έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ. 330/2020  απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή
το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον  καθώς  η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού θα πρέπει
να ολοκληρωθεί προκειμένου να τηρηθούν οι ημερομηνίες εντός του Ιουλίου  ώστε να μπορέσει
ο  Δήμος  να  υλοποιήσει  το  σύνολο  του  έργου  MileSTONES  III  εντός  των  εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος.
    Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος  το 3ο θέμα εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  παρουσίασε  την

εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Προγραμματισμού  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του

Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Ε.Ιωάννου)  που έχει ως εξής:  

 «..Την Παρασκευή  3 Ιουλίου  2020 δημοσιεύθηκε  στο διοικητικό  site  του Δήμου Πρέβεζας
(http://www.dimosprevezas.gr) ο συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης του
Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2,  1.3.3,  2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool
for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-
Αλβανία  2014-2020».  Το  εγκεκριμένο  αίτημα  το  οποίο  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ πριν  την
δημοσίευση του διαγωνισμού έλαβε κωδικό ΑΔΑΜ 20REQ006967420.

ΑΔΑ: ΨΕΓ2ΩΞΧ-ΔΟ0



 Κρίθηκε σκόπιμο όμως, η συμπλήρωση του εγκεκριμένου αιτήματος και την ανάρτησή του εκ
νέου στο ΚΗΜΔΗΣ (τα έγγραφα που έχουν συμπληρωθεί είναι: (α) το σύμφωνο του επικεφαλής
εταίρου με την Διαχειριστική Αρχή (Subsidy Contract) και (β) το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ
των εταίρων του έργου  (Partnership Agreement).  Για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας,
έπρεπε το αρχικό εγκεκριμένο αίτημα να ανακληθεί και να αναρτηθεί το συμπληρωμένο νέο. Το
Τμήμα  μας  προέβη  στη  συμπλήρωση  αυτή,  ανακάλεσε  το  παλαιό  και  ανάρτησε  το  νέο
ηλεκτρονικό αρχείο ως εγκεκριμένο αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ 20REQ006990051.
Λαμβάνοντας υπόψη: 
α) το γεγονός ότι η αλλαγή αυτή δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο του έργου, στις τεχνικές προδιαγραφές και στους όρους του διαγωνισμού,
β) το γεγονός ότι η αλλαγή αυτή ήταν απαραίτηση για την σωστή τήρηση της διαδικασίας του
διαγωνισμού
γ)  το  γεγονός  ότι  η  διαδικασία  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  θα  πρέπει  να  ολοκληρωθεί
προκειμένου να τηρηθούν οι ημερομηνίες εντός του Ιουλίου προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος
να  υλοποιήσει  το  σύνολο  του  έργου  MileSTONES  III  εντός  των  εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος

εισηγούμαστε:
α) την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον στην συνεδρίαση της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2020
β)  την  έγκριση  της  επαναδημοσίευσης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  με  τίτλο  Υπηρεσίες
υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2,
2.3.3,  2.3.4,  4.3.1,  4.3.3,  4.3.4  και  4.3.5  του  έργου  MileSTONES  III  «Creative  cultural
cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg
IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» με αντικατάσταση στο κείμενο της διακήρυξης στο
άρθρο 1.4 «Θεσμικό πλαίσιο» του εγκεκριμένου αιτήματος με ΑΔΑΜ 20REQ006967420 με το
ορθό 20REQ006990051..…».

    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη της:

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,

 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την  επαναδημοσίευση  του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο Υπηρεσίες υποστήριξης
του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4,
4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool
for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-
Αλβανία 2014-2020» με αντικατάσταση στο κείμενο της διακήρυξης στο άρθρο 1.4 «Θεσμικό
πλαίσιο» του εγκεκριμένου αιτήματος με ΑΔΑΜ 20REQ006967420 με το ορθό 20REQ006990051

        
    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 333/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΨΕΓ2ΩΞΧ-ΔΟ0
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