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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 48/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα : «Έγκριση της 65/2021 μελέτης του έργου "Ανάδειξη-Αξιοποίηση Κτιρίου 

Συρρακιωτών"». 

 

    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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 40 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπαλ.Κ. Μωραΐτη), που έχει ως εξής:  

 

«..Με την  Πρόσκληση με κωδικό 14.6.iv.33.33.2 η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ καλεί το Δημόσιο και το ευρύτερο Δημόσιο Τομέα να 

υποβάλλουν πρόταση στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία 

του Περιβάλλοντος -Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ) με τίτλο: «Παρεμβάσεις 
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αναβάθμισης και εκσυγχρονισμός τουριστικού αποθέματος ,αρχιτεκτονικής αξίας και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος ,που βρίσκεται σε σημαντική θέση ,σε σχέση με πλέγμα διαδρομών 

ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα» 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι έργα που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του Δικαιούχου. Οι 

παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στην αξιοποίησή τους και την ανάδειξή τους ως τουριστικό 

κεφάλαιο της περιοχής και τη χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά 

κέντρα, χώρους δημόσιων υπηρεσιών κ.α. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την 

κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, επιλέξιμες είναι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της 

Πράξης καθώς και Εργασίες αρχαιολογίας, ως υποέργο με δικαιούχο εταίρο την οικεία Εφορεία 

του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η 30/9/2021. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πρέβεζας προτίθεται να υποβάλει πρόταση η οποία αφορά το έργο 

«Ανάδειξη-Αξιοποίηση κτιρίου Συρρακιωτών»  

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η υπ.αριθμ.65/2021 μελέτη για την εκτέλεση του έργου. 

Συνοπτικά  οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο έργο είναι: 

1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με επίστρωση, φύτευση τοποθέτηση καθιστικών 

πέργκολας ,πινακίδες σήμανσης και ηλεκτροφωτισμό αυτού. 

2. Προμήθεια προθηκών για την τοποθέτηση των εκθεμάτων . 

3. Προμήθεια αναβατορίου για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 

4. Προμήθεια εσωτερικών φωτιστικών ,τοποθέτηση κλιματιστικών  και αντλίας θερμότητας. 

5. Υλικά για την πυρασφάλεια του κτιρίου (Πίνακας πυρανίχνευσης, πυροσβεστήρας ξηράς 

κόνεως ,πλήρης πυροσβεστική φωλέα,εγκατάσταση ανιχνευτών). 

6. Προμήθεια και τοποθέτση συστημάτων ασφαλείας (Σύστημα επιτήρησης CCTV ). 

7. Yποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων. 

8. Αντικατάσταση πλακιδίων και ειδών υγιεινής στα W.C  

9. Συντήρηση εξωτερικής όψης και εξωτερικών θυρών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 300.000,00 ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω : 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση της 65/2021 μελέτης του έργου «Ανάδειξη-Αξιοποίηση κτιρίου Συρρακιωτών». 

Συνημμένα σας υποβάλλονται: 

1. Αρχιτεκτονική μελέτη ( Κάτοψη αύλειου χώρου, κάτοψη ισογείου, κάτοψη ορόφου κύρια 

όψη ,πίσω όψη, τομή Α-Α ,τομή Β-Β). 

2. Σχέδια φύτευσης και φυτοτεχνική μελέτη 

3. Σχέδια Η/Μ και τεχνική μελέτη Η/Μ 

4. Σχέδια διάταξης εκθεμάτων 
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5. Μελέτη Σκοπιμότητας 

6. Μελέτη προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 

7. Φωτογραφική τεκμηρίωση  

8. Τεχνική Έκθεση  

9. Προϋπολογισμός.…». 

                             

 

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

• το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006  

• τις Νόμιμες Διαδικασίες 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
 

Εγκρίνει την αρ. 65/2021 μελέτη του έργου «Ανάδειξη-Αξιοποίηση κτιρίου Συρρακιωτών»,  

σύμφωνα με τα συνημμένα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  572/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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