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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 65/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα : «Έγκριση της αρ. 736/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας που αφορά την 

ανάθεση της υπηρεσίας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 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. 26143/24-12-2021 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 Πρόεδρος εισηγούμενος το 250 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  του  

Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, που έχει ως εξής:  

 

 «…Έχοντας υπόψη: 

1)Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας 

ή γενικής υπηρεσίας…..»  

 

2)Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «η Οικονομική 

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

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, 

προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους 

υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 
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υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση…. » 

 

3)Το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «…2.Όταν δημιουργείται άμεσος και 

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή 

λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα 

της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει 

προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

 

4)Το άρθρο 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι 

απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 

για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει 

σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη….» 

 

5)Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 

22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 

παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: 

α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα 

με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 και την παράγραφο 6, 

β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 2, ή 

γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που 

είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση 

γ΄ της παραγράφου  

4. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους 

της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο 

στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη 

πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει 

κατά την ανάθεση της σύμβασης» 

 

6) Το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

 

7) Την παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 «7.Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της 

παραγράφου 4 του παρόντος  και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν 

δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία 

τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.» [παρ.4β άρθρου 158 «β. Την άμεση αποκατάσταση 

απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους» 

8) Την επιτακτική ανάγκη για την εκτέλεση της υπηρεσίας του θέματος καθώς στο Δήμο μας, 

από τις ισχυρές βροχές των τελευταίων ημερών, σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό 

οδικό δίκτυο της ΔΕ Πρέβεζας. Αιτία της μεγάλης ροής των υδάτων μεταφέρθησαν πολλά υλικά, 

με αποτέλεσμα να αποφράχθούν υπερχειλήσουν τα αυλάκια απορροής, να γίνει έντονη 

διάβρωση του οδοστρώματος, βράχοι και χώματα να εναποθετηθούν σε διάφορα σημεία του 

οδικού δικτύου, καθώς και να κατατραφούν ολοσχερώς τμήματα των αγροτικών δρόμων που 

οδηγούν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να διακοπεί η κυκλοφορία των 

οχημάτων, με κίνδυνο αφενός, την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και αφετέρου, την μη ασφαλή 

μετακίνηση των γεωργών από και προς τις εκμεταλλεύσεις τους Η πιο πάνω υπηρεσία αφορά 

την απομάκρυνση των υλικών καταπτώσεων την ανακατασκευή του κατεστραμμένου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-58-αρμοδιότητες-του-δημάρχου/
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οδοστρώματος των αγροτικών δρόμων με τα ίδια υλικά, καθώς και νέων χαλικοστρώσεων όπου 

το υπάρχον υλικό δεν επαρκεί, τον καθαρισμό των τριγωνικών τάφρων (αυλακιών) και 

τεχνικών, όπου έχουν φραχτεί από τα φερτά υλικά που παρέσυραν τα όμβρια ύδατα,. Σύμφωνα 

με την συνταχθείσα μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα γίνουν οι κάτωθι  

εργασίες:  -Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου, Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών από 

φερτά υλικά, Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαρισμού επί φορτηγών 

αυτοκινήτων του Δήμου, χαλικοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου (νέα υλικά), -

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας με τα ίδια υλικά   

Αναλυτικά η εκτίμηση της υπηρεσίας περιγράφεται στην αρ. 76/2021 μελέτη της Δ/νσης ΤΥ 

Δήμου Πρέβεζας.  .    

9) Το γεγονός ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) που διαθέτει ο 

Δήμος δεν επαρκεί για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας δεδομένου ότι στον οργανισμό 

εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας προβλέπονται στον κλάδο ΔΕ 28 χειριστών 

μηχανημάτων έργων 12 θέσεις οι οποίες προέκυψαν μετά την μείωση λόγω προσαρμογής του 

ΟΕΥ στο υπάρχον προσωπικό του Δήμου και όλες οι επιπλέον κενές θέσεις του καταργήθηκαν. 

Με βάση την υπάρχουσας κατάστασης στον δήμο στον κλάδο ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων 

Έργου υπηρετούν 10 υπάλληλοι εκ των οποίων,  

• 2 χειριστές μηχανημάτων έργου (φορτωτή) υπηρετούν στην αποκομιδή των ογκωδών 

αντικειμένων στην ΔΕ Πρέβεζα σε καθημερινή βάση με πλήρη απασχόληση. 

• 1 χειριστής μπίγας για συλλογή κλαδεμάτων στην ΔΕ Ζάλογγου σε καθημερινή βάση με 

πλήρη απασχόληση. 

• 1 χειριστής μηχανήματος έργου (φορτωτής) στην αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων 

στην ΔΕ Λούρου σε καθημερινή βάση με πλήρη απασχόληση. 

• 1 χειριστής μηχανήματος έργου απασχολείται πλήρως σε καθημερινή βάση στην αποθήκη 

της ανακύκλωσης όλου του Δήμου και δεν μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη εργασία. 

• 1 χειριστής μηχανήματος έργου απασχολείται πλήρως και ημερησίως στον καθαρισμό με 

σάρωθρο των οδών της πόλεως Πρέβεζας 

• 2 χειριστές μηχανημάτων έργου (τσάπες) απασχολούνται σε καθημερινή βάση με πλήρες 

ωράριο στην υπηρεσία ύδρευσης στις ΔΕ Ζαλόγγου και Λούρου για την αποκατάσταση των 

βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης τα οποία λόγω της παλαιότητας παρουσιάζουν πολλά 

προβλήματα διαρροών. 

• 2 χειριστές μηχανημάτων (Καλαθοφόρα) απασχολούνται σε καθημερινή βάση με πλήρες 

ωράριο στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού στις ΔΕ Πρέβεζας, Ζαλόγγου και Λούρου για την 

αποκατάσταση των βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού. 

10) Οι εργασίες που προέκυψαν λόγο της ποσότητας, του περιορισμένου χρόνου που πρέπει να 

αποκατασταθούν, της έλλειψης του αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού και της έλλειψης διαθέσιμου 

προσωπικού (χειριστές μηχανημάτων έργου), δεν μπορούν να ολοκληρωθούν από τον Δήμο και 

πρέπει να ανατεθούν σε ιδιώτη που να διαθέτει τα  μηχανικά μέσα όπως αυτά περιγράφονται 

στην αρ. 76/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με συνολικό ποσό 

10.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).  

11) Τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και οι οποίες 

οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση 

προκήρυξης διαγωνισμού και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν 

απορρέουν από ευθύνη του Δήμου. 

12) Την αρ. 76/2021 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση ΤΥ Δήμου Πρέβεζας CPV: 

45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών. 

13) Την αρ. Πρωτ. 25973/2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό 

φορέα ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ ΟΕ   
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13) Την αρ. πρωτ. 26256/2021 οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε στην υπηρεσία από 

τον οικονομικό φορέα με επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ ΟΕ ποσού 9.999,98€ με 

ΦΠΑ 24% συνοδευόμενη από:  

α) ΥΔ περί λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

β) Φορολογική ενημερότητα και  

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

15) Την αρ. 736/2021 απόφαση Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση σε ιδιώτη της εκτέλεσης 

της υπηρεσία του θέματος σύμφωνα με τα άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010. 

16) Την αρ. πρ. 26258/2021 πρόσκληση στο οικονομικό φορέα για υπογραφή σύμβασης. 

17) Την αρ. πρ. 26271/2021 υπογραφείσα σύμβαση της υπηρεσίας του θέματος. 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω και με δεδομένο ότι θα δημιουργούνταν άμεσος και προφανής 

κίνδυνος των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης της αρ. 736/2021 απόφασης 

Δημάρχου Πρέβεζας:  

Εισηγούμαστε 

• Την έγκριση της αρ. 736/2021 απόφασης Δημάρχου Πρέβεζας (ΑΔΑ  ΨΘΘΡΩΞΧ-Ο4Ι) 

σχετικά με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 και την ανάθεση σε οικονομικό 

φορέα, της υπηρεσίας με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών 

που προκλήθηκαν στις υποδομές της ΔΕ Πρέβεζας από τις έντονες 

βροχοπτώσεις» σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010. 

• Την έγκριση της αρ.  76/2021 μελέτης που συντάχθηκε από την Δ/νση ΤΥ 

• Την δέσμευση πίστωσης ποσού 10.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) από ίδια έσοδα σε 

βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2021 μετά την αναγκαία τροποποίηση του 

προϋπολογισμού στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 

σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 

• Την ανάθεση στον οικονομικό φορέα ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ ΟΕ με ΑΦΜ 

999033129 Δ.Ο.Υ ΠΡΕΒΕΖΑΣ διεύθυνση Μύτικας Πρέβεζας, της υπηρεσίας με τίτλο 

«Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στις 

υποδομές της ΔΕ Πρέβεζας από τις έντονες βροχοπτώσεις» έναντι του ποσού των 

5008,36€ (με Φ.Π.Α. 24%) και με χρονική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας τις 

σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού..….». 

   Ο Πρόεδρος δήλωσε τα εξής: «Ύστερα από ισχυρές βροχές που είχαν ως συνέπεια σοβαρές 

ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο των κοινοτήτων ΔΕ Λούρου, ΔΕ Ζαλόγγου, και ΔΕ Πρέβεζας, 

με αποτέλεσμα να διακοπούν κυκλοφορίες οχημάτων που οδηγούν σε γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με κίνδυνο την απώλεια ζωικού κεφαλαίου αλλά και την ασφαλή 

μετακίνηση των γεωργών, απαιτούνται να εκτελεστούν άμεσα εργασίες φερτών υλικών, 

καθαρισμός και διαμόρφωση αυλακιών, υποδομές με αδρανή σε δρόμους και τελικές 

διαμορφώσεις οδών. Δυνατότητα η υπηρεσία για άμεση αποκατάσταση με δικά της μηχανήματα 

δεν είναι δυνατή, γι΄αυτό χρησιμοποιούμε εργολάβους δημόσιων έργων. Έχει σταλεί στο 

Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση όλων των έργων το ποσό των 400.000,00 ευρώ με 

ΦΠΑ. Με ίδια έσοδα και έως ότου χρηματοδοτηθεί ο δήμος μας, το ελάχιστο ποσό σε σύνολο 

όλων των Δημοτικών Ενοτήτων είναι 60.000,00 ευρώ. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας καθώς και την επίβλεψη των έργων, θα γίνει μερική αποκατάσταση για άρση της 

επικινδυνότητας».    

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

         Ο κ. Κωστούλας δήλωσε: «Η παράταξη μας αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα των 

παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της βατότητας των οδικών προσβάσεων των κοινοτήτων 

μετά τη κακοκαιρία που έπληξε τη περιοχή.  Η ομοιότητα των ποσών ανάθεσης δημιουργεί 

ερωτήματα που δεν αφήνουν περιθώρια για θετική ψήφο από τη παράταξη μας. Πώς γίνεται σε 

κάθε κοινότητα να κοστολογούνται με το ίδιο ποσό οι εργασίες? Είναι σε όλες τις κοινότητες 

ίδιες οι εργασίες? Είναι σε όλες τις κοινότητες ίδια τα μέτρα των δρόμων που θα 

αποκατασταθούν, ίδια τα μέτρα των χαντακιών και των ρεμάτων που θα καθαριστούν? Για μία 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-58-αρμοδιότητες-του-δημάρχου/
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ακόμη φορά η δημοτική αρχή επαναλαμβάνει τις πρακτικές της προηγούμενης διοίκησης-στη 

περίπτωση μας αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας με φασόν αναθέσεις τότε 7.000,00-  που η 

παράταξη μας και τότε και τώρα ήταν και  είναι αρνητική. Για όλα τα παραπάνω ψηφίζουμε 

ΚΑΤΑ». 

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

 

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

• την αρ. 736/2021 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας (ΑΔΑ: ΨΘΘΡΩΞΧ-Ο4Ι) 

• την εισήγηση του  Αντιδημάρχου 

• 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 (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

 
1.  Εγκρίνει την αρ.736/2021 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας (ΑΔΑ ΨΘΘΡΩΞΧ-Ο4Ι) 

σχετικά με την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 και την ανάθεση σε οικονομικό 

φορέα, της υπηρεσίας με τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών 

που προκλήθηκαν στις υποδομές της ΔΕ Πρέβεζας από τις έντονες 

βροχοπτώσεις» σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010. 

2. Εγκρίνει την αρ. 76/2021 μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση ΤΥ. 

3. Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης ποσού 10.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) από ίδια 

έσοδα σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2021 μετά την αναγκαία τροποποίηση 

του προϋπολογισμού στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06. 

4. Αναθέτει στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ ΟΕ 

με ΑΦΜ 999033129 Δ.Ο.Υ ΠΡΕΒΕΖΑΣ διεύθυνση Μύτικας Πρέβεζας, της υπηρεσίας με 

τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στις υποδομές 

της ΔΕ Πρέβεζας από τις έντονες βροχοπτώσεις» έναντι του ποσού των 5.008,36€ (με 

Φ.Π.Α. 24%) και με χρονική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας τις σαράντα (40) ημέρες 

από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 

        Ο κ .Κορωναίος δήλωσε παρών. 

        Ο κ. Κωστούλας μειοψήφησε. 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   856/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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