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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 23/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

        Θέμα: Έγκριση των τευχών δημοπράτησης της  διακήρυξης του έργου με τίτλο: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 13:30, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, 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. 9211/07-05-2021 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 εισηγούμενος το 130 θέμα παρουσίασε την εισήγηση του κ. Ιωάννη Δαρδαμάνη, 

Αντιδημάρχου του Δήμου Πρέβεζας  που έχει ως εξής:   

 

«…Με την υπ’ αριθμ. 51/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, εγκρίθηκε η 

σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου 

για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης της 

Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού 

του Δήμου Πρέβεζας», έγινε ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, για την Κοινή Επιτροπή 
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Παρακολούθησης και Υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης και εγκρίθηκε το προτεινόμενο 

σχέδιο της προγραμματικής Σύμβασης.  

 Στη συνέχεια, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έλαβε χώρα την 

09.03.2020, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας ενέκρινε  τεύχη δημοπράτησης του εν 

λόγω διαγωνισμού όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2 αυτής (ενν. προγραμματικής σύμβασης), 

ληφθείσας προς τούτο της με αριθμό 138/2020 – 09.03.2020 απόφασης.  

Ωστόσο εκ παραδρομής τα  τεύχη που εγκρίθηκαν με την ως άνω ληφθείσα απόφαση δεν 

αποτελούσαν τα τελικά τεύχη δημοπράτησης, αλλά προσχέδια και η εν λόγω απόφαση 

ανακλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 732/2020 νεότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους δημοπράτησης, ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 

28/12/2020 δυνάμει της με Αρ.Πρωτ. 185933/17531 Διακήρυξης.   

Κατά το διαγωνιστικό στάδιο ασκήθηκαν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου προδικαστικές 

προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, από τους 

ενδιαφερόμενους «SIREC ENERGY A.E.», «ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ».  Με την υπ’ αριθμ. Ε5/2021 απόφασή της η ΑΕΠΠ έκανε δεκτή μια εκ των 

προσφυγών και ακύρωσε την εν λόγω διακήρυξη της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Κατόπιν των ανωτέρω με την παρούσα και σε συμμόρφωση με την ως άνω απόφασης, 

εισηγούμαστε την έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», 

όπως αυτοί διαμορφώθηκαν εκ νέου σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/2021 

απόφαση της Επταμελούς Συνθέσεως της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών..…». 

 

                              

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

 σχετικά.  
  Ο κ.Κωστούλας δήλωσε κατά, σύμφωνα με όσα έχουμε εκφράσει ως παράταξη τόσο στην 

Οικονομική Επιτροπή όσο και στα δημοτικά συμβούλια για το χρόνο σύμβασης-δέσμευσης τη μη 

επικαιροποίηση της μελέτης την αντικατάσταση μέρους του φωτισμού με σύγχρονες λάμπες 

εξοικονόμησης.  Επίσης η αποστολή της μελέτης εκατοντάδων σελίδων μία μόλις ημέρα πριν τη 

συνεδρίαση όπως είναι φανερό δεν αφήνει περιθώρια για ανάγνωση της, πολύ περισσότερο για 

τη διατύπωση αποριών ερωτήσεων ενστάσεων  

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

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

• 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, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

 

 

Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», όπως αυτοί διαμορφώθηκαν εκ νέου σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της υπ’ αριθμ. Ε5/2021 απόφαση της Επταμελούς Συνθέσεως της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

 

 

 

Μειοψηφούν : Οι κ.κ. Κορωναίος και Κωστούλας 

Ο κ.Νίτσας δήλωσε παρών. 

 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  256/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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