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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 46/2021 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

        Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης  

 

 
 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 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. 18523/10-09-2021 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. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 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. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. 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 το παρακάτω θέμα :   

 

      ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                  

    

1. Έγκριση  Πρακτικού 3  της Επιτροπής Αξιολόγησης  για την  προμήθεια, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

250 kWp ,στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS ≪Cross – border 

cooperation for energy efficiency using solar energy≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ 

CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.). 

 

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον καθώς η  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.) εξέτασε τις προδικαστικές προσφυγές των συμμετεχόντων του  διαγωνισμού για 

ΑΔΑ: ΩΦΝΠΩΞΧ-2ΣΚ



την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

250 kWp ,στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS ≪Cross – border cooperation 

for energy efficiency using solar energy≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 

2014-2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με τις 

αρ.πρωτ.17076/23-8-2021 αποφάσεις αρ.1370,1371/2021 της ΑΕΠΠ που μας διαβιβάστηκαν 

θα πρέπει εντός ενός μηνός (έως 24/9/2021) να συμμορφωθούμε και να κοινοποιήσουμε 

άμεσα στην ΑΕΠΠ τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

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

Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο  “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, 

για  επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας, για την μετακίνηση αθλητών για τη 

συμμετοχή τους σε εθνικά  πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. 

 

 

          Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον καθώς  οι μετακινήσεις των αθλητών θα  

          πραγματοποιηθούν για τους επόμενους αγώνες  της Υδατοσφαίρισης  εκτός Δήμου ,  

          μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου ή πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου (ανάλογα με το Πρόγραμμα  

          των αγώνων της Γ Εθνικής )  και έως τότε δεν θα συνεδριάσει ξανά η Οικονομική   

          Επιτροπή. 

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

Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο  “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, 

για επιχορήγηση του Συλλόγου  Μηχανοκίνητου «ΗΝΙΟΧΟΣ» για την εκδήλωση 

«ZALOGGO RACE” που θα πραγματοποιηθεί στην Καμαρίνα – Ωρωπό Πρέβεζας στις 

17-18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

         Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον καθώς οι εκδηλώσεις του Συλλόγου θα     

πραγματοποιηθούν στην Καμαρίνα – Ωρωπό Πρέβεζας στις 17-18-19 Σεπτεμβρίου 2021 και 

καθώς έως τότε δεν έχει προγραμματιστεί άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

      

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

σχετικά.  

 

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

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

• την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Αντιπρόεδρος  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. Έγκριση  Πρακτικού 3  της Επιτροπής Αξιολόγησης  για την  προμήθεια, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

250 kWp ,στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS ≪Cross – border 

cooperation for energy efficiency using solar energy≫/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ 

CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» προϋπολογισμού 483.609,00€ (με Φ.Π.Α.). 

 

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

Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο  “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, 
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για  επιχορήγηση του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας, για την μετακίνηση αθλητών για τη 

συμμετοχή τους σε εθνικά  πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. 

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

Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο  “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, 

για  επιχορήγηση του Συλλόγου  Μηχανοκίνητου «ΗΝΙΟΧΟΣ» για την εκδήλωση 

«ZALOGGO RACE” που θα πραγματοποιηθεί στην Καμαρίνα – Ωρωπό Πρέβεζας στις 

17-18-19 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 549/2021. 

 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

     

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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