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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 23/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: Ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης τιμών που αφορούν στην υποβολή 

αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος 

Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με με 

τίτλο "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων" 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή  14 Μαΐου 2021 και ώρα 13:30, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, 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. 9211/07-05-2021 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 εισηγούμενος το 150 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ε.Ιωάννου), 

που έχει ως εξής:   

 

«…Έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η 

Οικονομική Επιτροπή «[…] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 

διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, 

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή 
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ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. […] ιδ) Ασκεί 

καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.» 

β) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες «Με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη 

σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. 

Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων 

σύμβασης ή συμβάσεων. […]» 

γ) τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες «[…] δ) 

[…] Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει 

την αντίστοιχη ειδικότητα. […]» 

δ) το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου ανήκει στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης  

Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου,  

ε) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18214/29-09-2020 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, 

στο οποίο αναφέρεται ότι «Για τις προμήθειες, τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της 

προμήθειας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομισθεί Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών 

συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές 

και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από δύο ή τρεις 

ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον απαιτείται.», 

 

 η)  ότι το έργο της επιτροπής θα είναι η διερεύνηση τιμών για την τεκμηρίωση της σύνταξης 

του προϋπολογισμού της μελέτης για την προμήθεια «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης του 

Δήμου Πρέβεζας»  της πράξης: «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου 

Πρέβεζας», για την υποβολή αίτησης  χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και στον Άξονα 

προτεραιότητας: Περιβάλλον με τίτλο: “ Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 

Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ” της Πρόσκλησης ΑΤ 04. 

θ)  τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων ανά κλάδο / ειδικότητα: 

α/α Επώνυμο Όνομα Κλάδος / Ειδικότητα 

1 Καζούκας Ευάγγελος ΠΕ Γεωπόνων 

2 Κολέτσου Ζαχαρένια ΠΕ Γεωπόνων 
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3 Πρασσά Ιφιγένεια ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

4 Ντόντορος Δημήτριος ΠΕ Γεωπόνων 

5 Τσαγκάδα Μαρία ΠΕ Γεωπόνων 

6 Σταύρακας Ανδρέας ΤΕ Γεωπόνων 

  

 εισηγούμαστε 

τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, με τα αναπληρωματικά τους μέλη, 

προκειμένου ο Δήμος Πρέβεζας να συντάξει τη μελέτη για την προμήθεια «Δημιουργία 

Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Πρέβεζας» και να  υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο “ Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, 

Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  ”...…». 

 

                              

 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,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• 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. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Εγκρίνει την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, με τα αναπληρωματικά τους 

μέλη, προκειμένου ο Δήμος Πρέβεζας να συντάξει τη μελέτη για την προμήθεια «Δημιουργία 

Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Πρέβεζας» και να  υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο “ Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, 

Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ” αποτελούμενη 

από τους:  
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α/α Επώνυμο Όνομα Κλάδος / Ειδικότητα 

 
                                      Τακτικά Μέλη 

1 Καζούκας Ευάγγελος ΠΕ Γεωπόνων 

2 Ντόντορος Δημήτριος ΠΕ Γεωπόνων 

3 Σταύρακας Ανδρέας TΕ Γεωπόνων 

 
                             Αναπληρωματικά Μέλη 

1 Κολέτσου Ζαχαρένια ΠΕ Γεωπόνων 

2 Τσαγκάδα Mαρία ΠΕ Γεωπόνων 

3 Πρασσά Ιφιγένεια ΠΕ Χημικών Μηχανικών 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  258/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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