
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 406/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 46/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

ΘΕΜΑ : Καθορισμός τιμής αποκατάστασης ζημιών στους δρόμους του Δήμου 
             Πρέβεζας, για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

   Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη 21  Νοεμβρίου 2019 και  ώρα  13:00 μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.24026/15-11-2019 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.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
    4.  Αργυρός Λεωνίδας     - Τακτικό μέλος
    5.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος
    6.  Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    7.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -  Τακτικό μέλος

    8.  Νίτσας Γεώργιος    -     Τακτικό μέλος

     9. Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος

     Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι κ.Κωνσταντάκη, κ. Καραμανίδης και κ.Παγγές. 

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

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Πρέβεζας (αρμ. Κ. Φούντογλου) που έχει ως εξής:

  «…Θέτω  υπόψη σας ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 47   Ν2094/92 οποιαδήποτε τομή
η εκσκαφή οδοστρώματος ερείσματος η πεζοδρομίου  η οποία είναι απαραίτητη για την 
κατασκευή έργου  από επιχείρηση οργανισμό νομικό η φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει 
ύστερα από άδεια της αρμόδιας για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας η οποία θεωρείται πριν 
από την έναρξη των εργασιών από την αρμόδια αστυνομική αρχή.
  Η άδεια χορηγείται από τον δήμαρχο  εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης του
ενδιαφερόμενου. 
  Σε  περίπτωση  καταστροφής  του  οδοστρώματος  ,πεζοδρομίου  κλπ  κατά  την   εκτέλεση
εργασιών από επιχειρήσεις η άλλο νομικό η φυσικό πρόσωπο, υπόχρεος για την αποκατάσταση ,
επισκευή η ανακατασκευή του είναι αυτός στον οποίο χορηγήθηκε  η άδεια.
  Ο Δήμος μπορεί να αναλάβει  σε βάρος και για λογαριασμό των παραπάνω υπόχρεων την
αποκατάσταση  των ζημιών που έχουν προκληθεί στους δρόμους πεζοδρόμια κλπ.
  Προκειμένου να γίνεται η αποκατάσταση των   ζημιών  πρέπει να καθοριστεί η τιμή που θα
καταβάλλεται στο Δήμο από τον υπόχρεο.
Η  τιμή  που ισχύει  για το έτος  2019 σύμφωνα με την   559/2018  ΑΔΣ είναι :

ΑΔΑ: Ω7ΦΕΩΞΧ-ΤΘΤ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  Εγκρίνει  την πρόταση του Αντιδημάρχου, για μηδενική αύξηση στην τιμή αποκατάστασης
ζημιών στους δρόμους , του  Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019, η οποία  θα ισχύει  ως εξής :

 Για τομές πλάτους έως και 0,50 μέτρα            34,00 €/ τρέχον μέτρο.
 Για τομές πλάτους πάνω από 0,50 μέτρα        46,00 €/ τρέχον μέτρο.

Καλείται  τη Ο.Ε.   να  αποφασίσει  σχετικά  με  την  αναπροσαρμογή  των  τιμών  για  το  
οικονομικό  έτος  2020..…» 

 Ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής   να  αποφασίσουν  σχετικά
προτείνοντας τα τέλη να παραμείνουν ως έχουν για το έτος 2020.
  
     Η Ο.Ε.  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 το αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 
 την παρ. 3 του άρθρου 47   Ν2094/92
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
 

    Εκδίδει εισήγηση και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι τιμές αποκατάστασης των
ζημιών στους δρόμους του Δήμου Πρέβεζας για το  οικονομικό  έτος  2020, να μείνουν ίδιες,
όπως είχαν καθοριστεί το προηγούμενο έτος, ήτοι: 

 
  - Για τομές πλάτους  έως  και  0,50 μέτρα  34,00  ευρώ  ανά  τρέχον μέτρο
- Για τομές πλάτους πάνω από 0,50 μέτρα  46,00  ευρώ  ανά  τρέχον μέτρο.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  406/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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