
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.564/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 48/2021 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

        Θέμα:  Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης  

 

 
 

  Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 24 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. 18978/17-09-2021 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. 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. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον 

ΚΑΕ 02.00.6495.000 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως»  , προϋπολογισμού 

του  οικονομικού έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας « AMOIBH ΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΟΜΗΣΗΣ». 
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Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον καθώς την επόμενη εβδομάδα πρέπει να παραστεί για 

έλεγχο ο ελεγκτής δόμησης κατά την σκυροδέτηση των θεμελίων του κτιρίου Δημοτικού 

σχολείου Καναλίου. 

 

2. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος -

υποθ.Δημ.Σφονδύλη). 

      

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον καθώς στις 24/9/2021 ο δικηγόρος  του Δήμου κ. 

Αλέξανδρος Βουκελάτος θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις  για την υπόθεση διότι είναι η 

τελευταία ημέρα.  

 

3. Έγκριση έκδοσης Ανακοίνωσης σε ορθή επανάληψη ως προς την θέση με κωδικό 011 

ΤΕ  Καθηγητών Πνευστών για το Δημοτικό Ωδείο. 

 

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον καθώς έχει εκ παραδρομής ανακοινωθεί η θέση με κωδικό 

011,ως ΔΕ Καθηγητής πνευστών, ενώ θα έπρεπε να ανακοινωθεί ως ΤΕ Καθηγητής πνευστών 

οργάνων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πρόσληψη της εν λόγω θέσης, στο Δημοτικό 

Ωδείο. 

 

 

4. Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης με τίτλo: « Μελέτη επείγουσας 

αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Κ.Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας». 

 

Το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον λόγω επιτακτικής ανάγκης για την άμεση εκτέλεση του 

έργου «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών-Άρση 

επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021» 

προϋπολογισμού 660.000,00 ευρώ, για την αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων 

στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας» σύμφωνα με την  υποβληθείσα  και παραδοθείσα 

οριστική μελέτη εφαρμογής του έργου με χρηματοδότηση ΠΔΕ(ΚΕ: 2021ΣΕ87600005) 

 

 

 

 

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

σχετικά.  

 

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

ΚΑΕ 02.00.6495.000, με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» , προϋπολογισμού 
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του  οικονομικού έτους 2021, για την εκτέλεση της υπηρεσίας « AMOIBH ΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΟΜΗΣΗΣ». 

2. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (Βουκελάτος -

υποθ.Δημ.Σφονδύλη). 

3. Έγκριση έκδοσης Ανακοίνωσης σε ορθή επανάληψη ως προς την θέση με κωδικό 011 

ΤΕ  Καθηγητών Πνευστών για το Δημοτικό Ωδείο. 

4. Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης με τίτλo: « Μελέτη επείγουσας 

αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Κ.Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας» 

 

 

 

 
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 564/2021. 

 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΔΑ: 9ΗΓ7ΩΞΧ-ΥΑ4


		2021-09-27T14:54:41+0300
	Athens




