
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.403/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 32/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
              ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΙΝΩΠΗΣ»
           

 Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη  6 Αυγούστου 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.14089/31-07-2020 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. Αργυρός Λεωνίδας   -   Αντιπρόεδρος   1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος   
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2 . Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος
     3. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος 3. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     4. Κορωναίος Κοσμάς    -    Αναπλ. μέλος
     5. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  
     6. Νίτσας Γεώργιος       -    Τακτικό μέλος   

    Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κ.Κωνσταντάκη.

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
 
  O  Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.  400/2020 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι
είναι επείγον καθώς υπήρξε δίμηνη καθυστέρηση στην γνωμοδότηση από το ΤΣΔΕ Περιφέρεια
Ηπείρου για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, που περιλαμβάνει εργασίες για την άμεση ολοκλήρωση
του έργου. 
  Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 3ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε  την
εισήγηση της Δ/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών,του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ηρ.Χατζηγιάννης),
που έχει ως εξής: 
  «...Το έργο αφορά στην βελτίωση αγροτικού δρόμου στην κοινότητα Σινώπης του Δήμου
Πρέβεζας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο 160.000,00 € και χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και
συγκεκριμένα   από  πιστώσεις  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  μέσω
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1. Είναι ενταγμένο στη Δράση 4.3.4.
«Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις»,  του
Υπομέτρου 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον
εκσυγχρονισμό  ή  την  προσαρμογή  της  γεωργίας  και  της  δασοπονίας»,  του  Μέτρου  4
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» του ΠΑΑ 2014-2020 με Κ.Α.:
02.64.7323.219. 
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Η διάθεση της πίστωσης των 160.000,00 € εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 282/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.

Η  υπ’  αριθ.  118/2017  μελέτη  του  έργου  με  προϋπολογισμό  δημοπράτησης
129.032,26  €  για  εργασίες  και  30.967,74  €  για  Φ.Π.Α  και  συνολικό  προϋπολογισμό
160.000,00€,  συντάχτηκε  από  την  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Πρέβεζας  και
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 281/2019  απόφαση αυτής.

Η δημοπρασία διεξήχθη την 07-10-2019, με το σύστημα ηλεκτρονικής προσφοράς
(μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ), με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης,  και  τελευταίος  μειοδότης  αναδείχθηκε  η  ΜΑΚΗΣ  ΑΤΕΕ,  που  προσέφερε  μέση
έκπτωση  48,65%  δηλαδή  66.262,63  χωρίς  Φ.Π.Α.  στις  τιμές  του  τιμολογίου  και  του
Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης. 

Η έγκριση του πρακτικού 2 της ΕΔ και κατακύρωση του διαγωνισμού εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθμ. 384/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας.

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 26/02/2020 για συνολικό ποσό 82.165,66 €,
από το οποίο 57.563,01 € για εργασίες, 8.634,45 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 65,17 € για
εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, και 15.903,03 € για Φ.Π.Α.

Η αρχική προθεσμία περαιώσεως των συμβατικών εργασιών ορίζεται σε εννέα μήνες
(9) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ήτοι την 26/11/2020.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  συντάχθηκε σε ισοζύγιο στο ποσό των
82.165,66 €, από το οποίο 66.196,19 € για εργασίες,  1,27 € για απρόβλεπτες δαπάνες,
65,17 € για εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και 15.903,03 € για Φ.Π.Α.
Με την έναρξη των εργασιών, μετά από έλεγχο του οδικού δικτύου από την Υπηρεσία μας και
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την νέα κατάσταση των προβλημάτων από την ημέρα σύνταξης της
μελέτης μέχρι  την ημέρα έναρξης  της κατασκευής,  απαιτείται  αυξομείωση εργασιών,  που
καλύπτονται από το ποσό των απροβλέπτων

Κύριου λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. : 
 Με την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε πρόβλημα στην υπόβαση του δρόμου κα-

θώς κατά την εκσκαφή βρέθηκε σαθρό έδαφος, με αποτέλεσμα να απαιτείται αύξηση
των εκσκαφών και κατασκευή εξυγιαντικής στρώση μέσου πάχους 0,30μ από υγιή
υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4.

 Μικρή αύξηση του πλάτους της βάσης και της υπόβασης οδοστρωσίας για την κατα-
σκευή του μη ασφαλτοστρωμένου ερείσματος 

 Κατασκευή μικρής εσχάρας στην θέση που αναφέρετε στο σχέδιο, δεν είχε προβλε-
φθεί στην προμέτρηση και κρίνετε αναγκαία για την προστασία της οδού από τα όμ-
βρια ύδατα που εισέρχονται από κάθετη οδό .

Κατά τα λοιπά το μήκος της οδού και η τυπική διατομή παραμένουν ίδια. 

Με βάση τους παραπάνω λόγους συντάχτηκε Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων
που περιλαμβάνει δύο νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για τη σωστή κατασκευή του
έργου και αφορούν:

1) Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων & τάφρων πλάτους έως 5,00 m (ΟΔΟ-Β-01), για
την κατασκευή των σωληνωτών οχετών.

2) Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων (ΟΔΟ – Β-49), για την απορροή
των  όμβριων  υδάτων  που  εισερχονται  στον  δρόμο  από  καθετη  οδό  και  κρίνεται
απαραίτητη λόγω της μορφολογίας της περιοχής, όπου εκτελείται το έργο.

Στον  παρόντα  ΑΠΕ  τηρούνται  οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  του  άρθρου  156  του
Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επισύρει  τροποποιήσεις  σε στοιχεία της απόφασης
ένταξης  και  συγκεκριμένα  στα  εξής  στοιχεία  α)  δημόσια  δαπάνη  της  πράξης  β)  δημόσια
δαπάνη στις επί μέρους κατηγορίες δαπανών (άμεσες/έμμεσες), γ) παραδοτέα και δ) δείκτες
και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Επομένως  το  ύψος  της  συνολικής  δαπάνης  της  εργολαβίας  με  τον  παρόντα  1ο

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 82.165,66 € ( 66.196,19€ για εργασίες και
15.903,03€ για ΦΠΑ) ήτοι:
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Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου με την αρ. πρ. 1134/02-06-
2020 απόφαση διατύπωσε θετική γνώμη για την προέγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου με την αρ. 3/176/13-07-2020
απόφαση του, γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
έργου.  

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
2.  Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.  Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει.
4.  Τις διατάξεις του N. 4555/18 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»).
5.  Την από 26/02/2020 σύμβαση του έργου.
6.  Την  αρ.  πρ.  1134/02-06-2020  προέγκριση  του  1ου  ΑΠΕ  του  έργου  από  την  Ειδική

Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.
7.  Την  αρ.  3/176/13-07-2020  απόφαση  του  Τεχνικού  Συμβουλίου  Δημοσίων  Έργων

Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Το σώμα του 1ου ΑΠΕ, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την Αιτιολογική Έκθεση και τον Έλεγχο του

ΑΠΕ.

Και επειδή:

 Οι εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι  αναγκαίες για την άρτια
κατασκευή και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, καθώς και για την
αρτιότητα και λειτουργικότητά του και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού
αντικειμένου του.

 Η  μετακίνηση  των  «επί  έλασσον  δαπανών»  πληροί  τις  προϋποθέσεις  του
Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ ΣΙΝΩΠΗΣ»...».

       
 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) 48.782,21 56.098,47

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% 8.780,80 10.097,72

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 8.634,45 1,27

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 65,17 65,17

ΣΥΝΟΛΟ 66.262,63 66.262,63

Φ.Π.Α. 24 % 15.903,03 15.903,03

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 82.165,66 82.165,66
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 τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
        

   Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

   ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ ΣΙΝΩΠΗΣ»  σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 403/2020.

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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