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                                                                                    Αριθ.Αποφ.238/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 22/2021 της κατεπείγουσας  συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

        Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θέματος  ως κατεπείγον 
 
           

   Στην Πρέβεζα, σήμερα Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα  12:00,  συνήλθε  σε  κατεπείγουσα 

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

με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.9443/11-05-2021 

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: 

«… Με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζεται: 
  Η Επιτροπή σε κατεπείγουσες περιπτώσεις δύναται να θέτει θέματα προς συζήτηση. Η 

πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. 

 Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει 

κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον   

των θεμάτων. 

  Σας ενημερώνω ότι έχει προκύψει ένα θέμα το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου 

κατεπείγον   και πρέπει να συζητηθεί. 

 

     1. Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την ναυαγοσωστική 

κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας, για το 2021. 

 

 
 

ΑΔΑ: Ψ388ΩΞΧ-Σ6Γ



Το πρώτο θέμα κρίνεται ως κατεπείγον καθώς  το χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Ιουνίου, 

ημέρα κατά την οποία υποχρεούται ο Δήμος Πρέβεζας να ξεκινήσει να παρέχει 

ναυαγοσωστική κάλυψη, είναι λίγο για την συμβασιοποίηση της υπηρεσίας, δεδομένου ότι 

λόγω του ύψους της δαπάνης, η οποία υπερβαίνει τα 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, θα πρέπει να 

προηγηθεί και προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα προς συζήτηση, λόγω της 

κατεπείγουσας φύσης του. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».  

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  

-την εισήγηση του προέδρου,  

-την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

-το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, λόγω της 

κατεπείγουσας φύσης τους  

 

 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  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 Πρόεδρου  για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 

ανωτέρω  θέματος. 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

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

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

     Εγκρίνει  να συζητηθεί ως κατεπείγον, το κάτωθι θέμα:  
 

      1. Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών για την ναυαγοσωστική 

κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας, για το 2021. 

 

 
 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 238/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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