
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ    

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Πρέβεζα,  23 / 09 / 2021 

Αρ. πρ.     19513  

 
 

Αριθ. Απόφ. 523/2021 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Σ016 

ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

5. Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση της παρακάτω μελέτης 

6. Την από 15-6-2021 Τεχνική έκθεση – τεκμηρίωση που συντάχθηκε από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 

7. Την από 15-6-2021 Προεκτίμηση αμοιβής της μελέτης ποσού 8.060,00€ με ΦΠΑ 24% 

που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

8. Το αρ. πρ. 14879/16-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί αδυναμίας 

εκπόνησης της μελέτης.  

9. Το υπ’ αριθ. 14880/16-7-2021 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης ΤΥ (ΑΔΑΜ: 

21REQ008932719) 

10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου στο 

ΚΑ.02.30.7413.632.   

11. Την υπ’ αριθ.401/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008939453 και 

ΑΔΑ: ΨΕΣΦΩΞΧ-ΕΞΦ) και βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί 

της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, 

12. Την αρ. πρ. 19205/21-09-2021 τη βεβαίωση του Π.Ο.Υ. ότι η αξία της απευθείας 

αναθέσεις της μελέτης δεν ξεπερνά το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών 

μελετών που εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του δήμου. 

13. Την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 για διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών πριν την έκδοση της παρούσας 

14. Την υπ΄αριθ. 17676/02-09-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον ιδιώτη μελετητή   

ΚΩΤΣΙΑΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟ (ΑΔΑΜ: 21PROC009146663) (ημ. Ανάρτησης στο ΤΕΕ 02-09-

2021) 

15. Την απ. πρ. 16608/13-09-2021 προσφορά του οικονομικού φορέα ΚΟΤΣΙΑΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟ 
μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

                           

1. Την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σ016 ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, 

στο ιδιώτη μελετητή με τα παρακάτω στοιχεία:  

 



ΑΔΑ: 9ΥΘ3ΩΞΧ-ΝΔΚ



ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΩΤΣΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  

Α.Φ.Μ. 116093037 – Δ Ο Υ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΔΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3, 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(τηλέφωνο, FAX & e-mail) 

2682060683 - 6977661540 

καθώς η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους όρους της υπ΄αριθ. 17676/02-09-2021 

πρόσκλησης του Δήμου Πρέβεζας.  

 

2. Η ανάθεση αφορά στην εκπόνηση της μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του 

Υδατόπυργου Πρέβεζας (Στατικές μελέτες κατ.08). Πρόκειται για κτίσμα των αρχών της 

δεκαετίας του 1950 χτισμένο σύμφωνα με παλιούς στατικούς και αντισεισμικούς 

κανονισμούς.  

 

3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης  

 

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 8.059,83 ευρώ με ΦΠΑ 24%. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

ΚΩΤΣΑΡΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 



ΑΔΑ: 9ΥΘ3ΩΞΧ-ΝΔΚ
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