
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.327/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 27/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:  Έγκριση  δαπάνης  ίδιας  συμμετοχής  για  την  σύναψη  προγραμματικών
συμβάσεων μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας
για την εκτέλεση έργων

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα

του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) η Οικονομική

Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.  Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την

αρ.πρωτ.11435/26-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό

στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
    1. Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2. Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 2. Αργυρός Λεωνίδας     - Τακτικό μέλος
    3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος 3. Πιπιλίδης Λάζαρος     -  Τακτικό μέλος
    4. Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος 4. Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος 
    5. Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος

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

  Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος  το 120 θέμα   παρουσίασε  την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Ηλ.Τσάγκας)  που έχει ως εξής:  

 «...Έχοντας υπόψη :

1. Το  υπ’αριθμ  8/29-5-2020  Πρακτικό  Συνεδρίασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου
Ηπείρου  Θέμα  Β.1ο  περί  έγκρισης  2ης τροποποίησης  Τεχνικού  Προγράμματος
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2020 με το οποίο εγκρίνει τη 2η τροποποίηση  του Τεχνικού
Προγράμματος  Περιφέρειας  Ηπείρου  όπως  καταρτίσθηκε  και  υποβλήθηκε  από  την
εκτελεστική  επιτροπή  και  αποτυπώνεται  και  στον  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα
απόφαση πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής

2. Τις  τροποποιήσεις  που έχουν περιληφθεί  στο τροποποιημένο  τεχνικό  πρόγραμμα της
Περιφέρειας  έτους  2020  χωρίς  να  αλλάξει  το  συνολικό  ύψος  πιστώσεων  του
προγράμματος  προκειμένου να γίνει καλύτερη διαχείριση και υλοποίηση των έργων και
με το οποίο :
A) Απεντάσσονται τα έργα:

 «Ασφαλτοστρώσεις οδικού τμήματος στον οικισμό Δροσιά του Δήμου Πρέβεζας» 
 « Ασφαλτόστρωση συνδετήριας οδού στον Δήμο Πρέβεζας»
 «  Ασφαλτόστρωση οδού στην Τ.Κ Ν.Σαμψούντας»
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 «  Ασφαλτόστρωση οδού στην Τ.Κ Αρχαγγέλου»
          Β)  Εντάσσεται  στο τροποποιημένο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας 
          έτους  2020 το έργο « Βελτίωση βατότητας-κατασκευή τεχνικών-σήμανση και
         ασφάλεια οδικών τμημάτων στον Δήμο Πρέβεζας»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) όπως αυτό

          έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα , περί σύναψης προγραμματικών
          συμβάσεων

4. Τον Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’  104) 30.05.2020 παρ 9 περί  τροποποιήσεων του Ν.3852
άρθρο 72 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής επιτροπής

5. Την πρόθεση του Δήμου Πρέβεζας για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας

6. Την υποχρέωση του Δήμου Πρέβεζας για την έγκριση δαπάνης με ποσοστό συμμετοχής
του στα υπό εκτέλεση έργα που αφορούν τον Δήμο Πρέβεζας ήτοι :

Α) Εργο : Βελτίωση βατότητας –κατασκευή τεχνικών – σήμανση και ασφάλεια 
    οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας προϋπολογισμού 282.200,00 ευρώ

        (218.000,00 συμμετοχή Περιφέρειας + 64.200,00 ευρώ συμμετοχή του
         Δήμου Πρέβεζας ήτοι ποσοστό 22,75% ) με χρηματοδότηση από τέλη
        μεταβίβασης αυτοκινήτων
     Β) Έργο : << Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου
           Πρέβεζας >> προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ ( 54.000,00 ευρώ συμμετοχή
          Περιφέρειας +18.000 ευρώ συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας  ήτοι 
          ποσοστό  25%) με χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ 030

                                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

    1 )   Την έγκριση  δαπάνης που αφορά την ίδια συμμετοχή  του Δήμου Πρέβεζας
          συνολικού ποσού 82.200,00 για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων
          μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για 
         την εκτέλεση των παρακάτω έργων :
          Α)  Έργο: Βελτίωση βατότητας –κατασκευή τεχνικών – σήμανση και
          ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας » προυπολογισμού 
        282.200,00 ευρώ (218.000,00 συμμετοχή Περιφέρειας + 64.200,00 ευρώ
         συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας ήτοι ποσοστό 22,75%) 
         Β ) Έργο : << Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του 
          Δήμου Πρέβεζας >> προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ ( 54.000,00 ευρώ 
         συμμετοχή Περιφέρειας + 18.000 ευρώ συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας 
         ήτοι ποσοστό  25%) ....».
 

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

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

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 τις διατάξεις του αρ.77, παρ.2 του Ν.4555/2018
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

            Εγκρίνει την  δαπάνη που αφορά την ίδια συμμετοχή  του Δήμου Πρέβεζας

          συνολικού ποσού 82.200,00 για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων
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          μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για 

          την εκτέλεση των παρακάτω έργων :

          Α)  Έργο: Βελτίωση βατότητας –κατασκευή τεχνικών – σήμανση και

          ασφάλεια οδικών τμημάτων στο Δήμο Πρέβεζας » προϋπολογισμού 

           282.200,00 ευρώ (218.000,00 συμμετοχή Περιφέρειας + 64.200,00 ευρώ

           συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας ήτοι ποσοστό 22,75%) 

           Β) Έργο : << Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του 

           Δήμου Πρέβεζας >> προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ ( 54.000,00 ευρώ 

           συμμετοχή Περιφέρειας + 18.000 ευρώ συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας 

          ήτοι ποσοστό  25%)

 
      

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  327/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΜΠΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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