
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.403/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 35/2021 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

        Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης  

 

 
 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00, 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. 14442/09-07-2021 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. Γνωμοδότηση επι υποβληθείσας ενστάσεως από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΝΥΧΤΗΣ Γ &ΣΙΑ ΕΕ»ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 372/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΔΑ: 6Ι2ΩΩΞΧ-ΦΗΠ



ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)». 
 

Το ανωτέρω θέμα  είναι κατεπείγον, λόγω της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου & της 

επείγουσας ανάγκης εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας έτους 2021. 

 

2. Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».   

 

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον λόγω της επικείμενης εφαρμογής του Νόμου 4782/2021, 

«Τροποποίηση του Ν. 4412/2016 και άλλες διατάξεις» από 01/06/2021, ο οποίος θα επιφέρει 

τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων. Ως αποτέλεσμα αυτού θα 

είναι η καθυστέρηση της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας 

εφόσον από 1/9/2021 θα υπάρξουν τροποποιήσεις και στις διακηρύξεις των διαγωνισμών.  

 

3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ  

02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη διενέργεια δαπανών για την 

πραγματοποίηση του 19ου PREVEZA JAZZ FESTIVAL σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή 

Ενότητα Πρέβεζας». 

4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ  

02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη διενέργεια δαπανών για την 

πραγματοποίηση της συναυλίας με τίτλο “ΠΡΕΒΕΖΑ 2021 – ΓΙΟΡΤΗ ΕΥΕΛΥΘΕΡΙΑΣ “ στο 

δημοτικό κηποθέατρο “Γιάννης Ρίτσος”. 

5. Εξειδίκευση πίστωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον 

Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων¨  για  την διενέργεια 

δαπανών για την εκτύπωση baner για τις εκδηλώσεις του Δήμου Πρέβεζας για τα 200 Χρόνια 

από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

 

      

Τα ανωτέρω θέματα είναι κατεπείγον  διότι μέχρι την ημερομηνία των εκδηλώσεων  το Τμήμα 

Πολιτισμού - Γραφείο Αθλητισμού δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες 

για τη διοργάνωση αυτών. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

 
•  τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• 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. Γνωμοδότηση επι υποβληθείσας ενστάσεως από τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ΝΥΧΤΗΣ Γ &ΣΙΑ ΕΕ»ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 372/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)». 
2. Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

ΑΔΑ: 6Ι2ΩΩΞΧ-ΦΗΠ



3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, 

στον ΚΑΕ  02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη 

διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του 19ου PREVEZA JAZZ FESTIVAL σε 

συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, 

στον ΚΑΕ  02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη 

διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της συναυλίας με τίτλο “ΠΡΕΒΕΖΑ 

2021 – ΓΙΟΡΤΗ ΕΥΕΛΥΘΕΡΙΑΣ “ στο δημοτικό κηποθέατρο “Γιάννης Ρίτσος”. 

 

5. Εξειδίκευση πίστωσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018      

στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων¨  για  την 

διενέργεια δαπανών για την εκτύπωση baner για τις εκδηλώσεις του Δήμου 

Πρέβεζας για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

 

 

 
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 403/2021. 

 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6Ι2ΩΩΞΧ-ΦΗΠ


		2021-07-19T12:41:59+0300
	Athens




