
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.151/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 16/2021 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

        Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης  

 

 

 
   Στην Πρέβεζα, σήμερα  Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

ύστερα από την αρ.πρωτ.7238/02-04-2021 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      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. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. 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 το παρακάτω θέμα :   

   

      ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                  

    

    1.΄ Προσθήκη μέλους στην επιτροπή ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο      

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».   
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Η Δ/νση ΤΥ απέστειλε την 17-3-2021 έγραφα προς την ΠΕΔ Ηπείρου προκειμένου να ορίσουν 

μέλη για την σύσταση Επταμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» (Α.Σ.88122). Με το αρ. πρ. 207/08-04-

2021 έγγραφο η ΠΕΔ Ηπείρου όρισε τους εκπροσώπους της στην επιτροπή διαγωνισμού του 

παραπάνω έργου. Λόγω καθυστέρησης στην απάντηση του παραπάνω φορέα και με δεδομένο 

ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16-04-2021 και πρέπει τα μέλη της ΕΔ να ειδοποιηθούν 

εγκαίρως,  το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον. 

 
2.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη 

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Α" Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,  Δήμου 

Πρέβεζας. 

3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη 

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 183" Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,  Δήμου 

Πρέβεζας .  

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη 

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 185" Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου , Δήμου 

Πρέβεζας.  

 

5.  Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης  καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Α΄», 

έκτασης 82,050 στρ.,  Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας. 

6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη 

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 186" Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου , Δήμου 

Πρέβεζας. 

7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, σχολική 

περιουσία, Κοινότητας Χειμαδιού, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας. 

 

Τα ανωτέρω θέματα είναι κατεπείγον καθώς αυτή την περίοδο γίνονται σπορές στα χωράφια 

και πολλοί αγρότες που ενδιαφέρονται μας ζήτησαν να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για να 

ολοκληρωθούν οι δημοπρασίες ώστε να γίνει και η δήλωση στο ΟΣΔΕ. 

 

8. Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την εκτίμηση τιμής μονάδας  

δημοτικού χώρου που θα προσκυρωθεί υπέρ οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιωάννη Γκούμα στο Ο.Τ. 

 17 στον Αγ. Θωμά Πρέβεζας 

 

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον καθώς εκκρεμεί έκδοση οικοδομικής άδειας και πρέπει το 

αίτημα άμεσα να διεκπεραιωθεί. 
 

 

9. Προβολή του ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  μέσα από την συμμετοχή  του, στα Εργαστήρια 

Ελληνικού Εναλλακτικού Τουρισμού και Γαστρονομίας ως τιμώμενος Δήμος με Διαδικτυακές 

Εκδηλώσεις στα: 1. 4th.Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop, στη Ρωσία, τις 

5-7 /05 /2021 (virtual event), κόστους 3.000,00 συν ΦΠΑ 24% και 2. 3 rd Greek Alternative 

Tourism & Gastronomy Workshop, στο Ντουμπάι-ΗΑΕ, τις 12-13 Μάϊου (virtual event), 

κόστους 3.000,00 συν ΦΠΑ 24%». 

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον για την έγκαιρη έγκριση από τον ΕΟΤ των εκδηλώσεων 

(παροχή σύμφωνης γνώμης) και επειδή μεσολαβεί το Πάσχα.   

 

 

     

       

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

   σχετικά.   
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
•  τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  
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• την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Πρόεδρου  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. Προσθήκη μέλους στην επιτροπή ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο      

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».  

2.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη 

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Α" Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,  Δήμου 

Πρέβεζας. 

3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη 

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 183" Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου ,  Δήμου 

Πρέβεζας .  

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη 

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 185" Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου , Δήμου 

Πρέβεζας.  

5.  Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης  καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Α΄», 

έκτασης 82,050 στρ.,  Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας. 

6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη 

θέση "ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 186" Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου , Δήμου 

Πρέβεζας. 

7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, σχολική 

περιουσία, Κοινότητας Χειμαδιού, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας. 

8. Υποβολή έκθεσης εκτιμητικής επιτροπή ακινήτων που αφορά την εκτίμηση τιμής μονάδας  

δημοτικού χώρου που θα προσκυρωθεί υπέρ οικοπέδου ιδιοκτησίας Ιωάννη Γκούμα στο Ο.Τ. 

17 στον Αγ. Θωμά Πρέβεζας 

9. Προβολή του ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  μέσα από την συμμετοχή  του, στα Εργαστήρια 

Ελληνικού Εναλλακτικού Τουρισμού και Γαστρονομίας ως τιμώμενος Δήμος με Διαδικτυακές 

Εκδηλώσεις στα: 1. 4th.Greek Alternative Tourism & Gastronomy Workshop, στη Ρωσία, τις 

5-7 /05 /2021 (virtual event), κόστους 3.000,00 συν ΦΠΑ 24% και 2. 3 rd Greek Alternative 

Tourism & Gastronomy Workshop, στο Ντουμπάι-ΗΑΕ, τις 12-13 Μάϊου (virtual event), 

κόστους 3.000,00 συν ΦΠΑ 24%». 

 

   

 
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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