
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.484/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 38/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

        Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων  ως προ ημερήσιας διάταξης 
         
     Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 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.17461/11-092020 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. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος   -     Τακτικό μέλος 
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     5. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     6. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.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. Αποδοχή ένταξης της πράξης  «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ   
     5050490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, εισήγηση στο Δ.Σ. 

   Tα ανωτέρω θέματα είναι κατεπείγον για την τήρηση του υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος,
την καλύτερη υλοποίηση του έργου και την ικανοποίηση των αναγκών της υπηρεσίας. Διότι :
εάν η αποδοχή ένταξης και η αντίστοιχη δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για
τη  σχετική  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  δεν  είχαν  εισαχθεί  προς  συζήτηση  στην
τρέχουσα  αλλά  σε  επόμενη  συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  η  αναμόρφωση
προϋπολογισμού που θα περιελάμβανε τους κωδικούς υποδοχής της χρηματοδότησης του
συγκεκριμένου  έργου,  η  οποία  θα  πρέπει  να  εγκριθεί  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  θα
μετετίθεντο για την επόμενη και όχι την τρέχουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου,
καθυστερώντας τις ενέργειες για τη δρομολόγηση της υλοποίησης του έργου με κίνδυνο να

ΑΔΑ: 6ΓΩΚΩΞΧ-Ψ0Υ



μην  τηρηθεί  το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  που  είχε  υποβληθεί  με  την  αίτηση
χρηματοδότησης της πράξης. 
Πολύ περισσότερο που ακολουθεί μια αλληλουχία ενεργειών :

1. Αμέσως μετά την αποδοχή θα ζητηθεί επιπλέον έγκριση από την Αποκεντρωμένη και
τη  Διαχειριστική  στη  συνέχεια.  Άρα  και  από  εκεί  μπορεί  να  υπάρχουν  περαιτέρω
καθυστερήσεις

2. το έργο αφορά σε προμήθεια  που λόγω του προϋπολογισμού,  σύμφωνα με το Ν.
4412/2016, θα διεξαχθεί με διεθνή διαγωνισμό, άρα υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες
υποβολής ενστάσεων

3. Επιπλέον,  οι  Υπηρεσίες  του  Δήμου  Πρέβεζας  έχουν  μεγάλη  ανάγκη  την  άμεση
υλοποίηση του έργου και το να άμεσα σε λειτουργία τα υπό προμήθεια οχήματα. 

 .  
  3.  Διόρθωση του παραρτήματος του διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης «Πιλοτικές

ψηφιακές  εφαρμογές  έξυπνης  πόλης  για  το  Δήμο  Πρέβεζας»  και  παράταση  του  χρόνου
υποβολής προσφορών.

  Tο ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον  διότι  το χρονικό περιθώριο μέχρι την 1η Ιουνίου 2021,
ημερομηνία  κατά  την  οποία  πρέπει  να  έχει  περατωθεί  το  φυσικό  αντικείμενο  του  έργου
σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο, είναι οριακά επαρκές για την υλοποίησή του.
                      
   Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
   σχετικά.  

          Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Αντιπρόεδρου  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 

των   ανωτέρω  θεμάτων.
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
    
       Εγκρίνει την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων,  ως προ ημερήσιας διάταξης: 

     1.  Αποδοχή ένταξης της πράξης  «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 
          5050490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
     2.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020, εισήγηση στο Δ.Σ. 
      3.  Διόρθωση του παραρτήματος του διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης «Πιλοτικές
          ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας» και παράταση του χρόνου 
          υποβολής προσφορών.

   
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 484/2020.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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