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                                                                                    Αριθ.Αποφ.386/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 28/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Επαναδημοπρατηση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

(ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5071305)». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 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.3771/03-06-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   -  Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Ντόντης Γεώργιος  - Τακτιικό μέλος 

     3. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     4. Σαριάνογλου Γεώργιος-   Τακτικό μέλος  

     5. Ματέρης Κων/νος      -    Τακτικό. μέλος  

     6. Ανωγιάτης Αθανάσιος-     Τακτικό μέλος    

     7. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 90 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Η.Χατζηγιάννης), που έχει ως 

εξής:  

«…Με την αρ. πρ. 58/22-02-2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος  

CLLD/LEADER εντάχθηκε η  πράξη με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5071305 στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 

4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-

2020», με δικαιούχο τον Δήμο Πρέβεζας.  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΠΔΕ (Κ.Ε.: 2017ΣΕ08610016) 145.000,00 € 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 

89.000,00 € 

ΑΔΑ: ΨΨΡ5ΩΞΧ-ΩΣΞ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  234.000,00 € 

 

Το προτεινόμενο έργο αφορά την χωροθέτηση του Αλιευτικού Καταφυγίου Πρέβεζας με 

ταυτόχρονη περίφραξη του στο σημείο που σήμερα βρίσκεται η συστοιχία των τσιμεντένιων 

ιστών φωτισμού. Επίσης θα περιλαμβάνει Δημιουργία θέσεων στάθμευσης εκτός του Αλιευτικού 

Καταφυγίου Πρέβεζας, ελεγχόμενη πύλη εισόδου – εξόδου των χρηστών, τοποθέτηση λυόμενου 

οικίσκου παράπλευρα της εισόδου που θα χρησιμοποιείται ως μικρό φυλάκιο ελέγχου, 

κατασκευή ασφάλτου στο τμήμα μεταξύ περίφραξης και νησίδας, αντικατάσταση των ιστών 

οδοφωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 

πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), 'Ισχύος 80-110 W, με βραχίονα και 

τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου που θα χρησιμοποιείται για αποθηκευτικός χώρος. 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με το αρ. πρ. 205/09-03-2022 έγγραφό της εγκρίνει την διακήρυξη του 

υποέργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της 

πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)», 

προϋπολογισμού 234.000,00€ (με ΦΠΑ). 

Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1περιπτ. στ και ζ. του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «….Η 

Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 

της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την 

κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 

δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 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. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, 

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων 

απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του 

άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των 

πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016….». 

Βάσει της αρ. 156/2022 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη, καθορίστηκαν οι όροι της αρ. πρ. 6055/08-04-2022 διακήρυξης του διαγωνισμού 

(ΑΔΑΜ:22PROC010366053), για την εκτέλεση του έργου του θέματος, και εκδόθηκε από το 

Δήμαρχο η αρ. 6056/08-04-2022 προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» η 

οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στον τοπικό τύπο,  στην ιστοσελίδα του Δήμου και αναρτήθηκε 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ:22PROC010367562) και στην 

διαύγεια (ΑΔΑ:6ΖΜ5ΩΞΧ-1ΔΛ). 

Με την υπ’ αριθ. 206/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», η οποία με το από 03-06-2022 πρακτικό 1 διαπίστωσε ότι ο 

διαγωνισμός απέβει άγονος καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ηλεκτρονική προσφορά και εισηγείται 

την ματαίωση του διαγωνισμού με αρ. συστήματος 186980. 

Σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ.1 Ν.4412/2016: «….Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και 

σύναψης σύμβασης…..».  

Σύμφωνα με την Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 23/2018: «…..Στην αρμοδιότητα της Οικονομικής 

Επιτροπής ανήκει η σύνταξη και η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και η 

ΑΔΑ: ΨΨΡ5ΩΞΧ-ΩΣΞ



κατακύρωση των δημοπρασιών και συνακόλουθα και η ματαίωση μιας διαδικασίας στο σύνολό 

της ή για συγκεκριμένο τμήμα της, εφόσον δεν υποβλήθηκε σχετικά προσφορά για το εν λόγω 

τμήμα και προβλεπόταν η κατάθεση προσφορών και για τμήμα του προς προμήθεια 

αντικειμένου……». 

Με βάση όλα τα παραπάνω και έχοντα υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης και την λοιπή νομοθεσία. 

3. Τις διατάξεις τον Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

5. To άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) περί Ρύθμισης αρμοδιοτήτων 

Οικονομικής Επιτροπής. 

6. Την με αριθμό 53/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας. 

7. Tην με αριθμό 466/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας, περί 

έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πρέβεζας για την υποβολή της πράξης του θέματος.  

8. Την αριθμ. 99/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Πρέβεζας για την υποβολή της πράξης του θέματος. 

9. Την από 6-12-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας. 

10. Την αρ. πρ. 58 / 22-02-2021 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού 

Προγράμματος  CLLD/LEADER με την οποία εντάχθηκε η πράξη. 

11. Την αρ. πρ. 283/14-02-2022  (ΑΔΑ:6ΜΘΕΟΞΑΖ-5ΙΑ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας για το οικονομικό έτος 2023. 

12. Την αρ. πρ. 2211/09-02-2022(ΑΔΑ: 6ΛΩ8ΩΞΧ-6ΝΦ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

Δήμου Πρέβεζας 

13. Το αρ. πρ. 205/09-03-2022 έγγραφό προέγκρισης διακήρυξης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 

14. Την αρ. 156/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.  

15. Την αρ. 6055/08-04-2022 διακήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:22PROC010366053) 

16. Την αρ. 6056/08-04-2022 προκήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:22PROC010367562) και 

(ΑΔΑ:6ΖΜ5ΩΞΧ-1ΔΛ). 

17. Την υπ’ αριθ. 206/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της 

Επιτροπή διαγωνισμού του έργου. 

18. Το από 03/06/2022 Πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου. 

19. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί έως 

την 31/12/2023 όπου λήγει και η προγραμματική περίοδος του επιχειρησιακού 

προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020». 

Εισηγούμαστε  

1) Την έγκριση του από  03/06/2022  Πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 

με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με αρ. συστήματος 186980 

2) Την ματαίωση της παρούσας διαδικασίας δημοπράτησης του έργου με τίτλο 

ΑΔΑ: ΨΨΡ5ΩΞΧ-ΩΣΞ



«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με αρ. συστήματος 186980, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  

3) Την έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 

234.000,00€ (με ΦΠΑ),  με νέο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (αρ. συστήματος 

189690) και  με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρ 156/2022 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

4) Τον ορισμό ως μελών για την συγκρότηση της επιτροπή διενέργειας του νέου ανοικτού 

διαγωνισμού τα μέλη που εγκρίθηκαν με την αρ 206/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

5) Να εξουσιοδοτεί ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νικόλαος Γεωργάκος για την υπογραφή της νέας 

διακήρυξης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου...».  

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

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

 

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

-την  αρ 156/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ ΨΙΚΧΩΞΧ-ΧΒΤ)  

-την εισήγηση της υπηρεσίας 

-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 (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
1) Εγκρίνει το από 03/06/2022  Πρακτικό 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με αρ. 

συστήματος 186980. 

2) Ματαιώνει την παρούσα διαδικασία δημοπράτησης του έργου με τίτλο 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με αρ. συστήματος 186980, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  

3) Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 

234.000,00€ (με ΦΠΑ),  με νέο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (αρ. συστήματος 

189690) και  με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρ 156/2022 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

4) Ορίζει ως μελη για την συγκρότηση της επιτροπή διενέργειας του νέου ανοικτού 

διαγωνισμού τα μέλη που εγκρίθηκαν με την αρ 206/2022 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

5) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νικόλαο Γεωργάκο για την υπογραφή της νέας 

διακήρυξης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου. 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  386/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΨΡ5ΩΞΧ-ΩΣΞ
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