
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.418/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 32/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Σ018 Αποχέτευση όμβριων
              υδάτων Δήμου Πρέβεζας » συμβατικού ποσού 18.387,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
 

   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.

  Ο Αντιπρόεδρος    εισηγούμενος το 100 θέμα παρουσίασε της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Γ.Τάγκας) που έχει ως εξής: 

 «...ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και
αφορά τη διευθέτηση όμβριων υδάτων στην περιοχή Αγ. Φανερωμένης Πρέβεζας καθώς και στη
Κοινότητα Νικόπολης, ενώ κατασκευάζονται φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων στην κεντρική
πλατεία του Λούρου. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00  ευρώ.

Αναλυτικά προβλέπονται να γίνουν οι εξής εργασίες:
 Εκσκαφές και μεταφορά προϊόντων  εκσκαφών
 Επιχώσεις ορυγμάτων 
 Ξυλότυποι 
 Σκυρόδεμα C16/20 
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 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών οπλισμών
 Αποκαταστάσεις πεζοδρομίων
 Κατασκευή μηχανοσίφωνων Φ200
 Σχάρες υδροσυλλογής 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  ΣΑΤΑ 2018 με  Κ.Α.  02.25.7312.624,  με  συνολικό

προϋπολογισμό 24.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΜΕΛΕΤΗ :-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ

Η  ανάθεση  του  έργου  καθώς  και  η  έγκριση  της  αρ.  68/28-11-2019  μελέτης  της  Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών έγιναν με την 778/2019 απόφαση δημάρχου.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Το συμφωνητικό μεταξύ του Νικόλαου Γεωργάκου, Δήμαρχου του Δήμου Πρέβεζας και  του

Ιωάννη Καραμπιτιάνη αναδόχου , υπεγράφη στις 24 / 12 / 2019 με αρ. πρωτ. 27711/2019 και

συμβατικό ποσό 18.387,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με την σύμβαση κατασκευής του έργου η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίσθηκε

σε 8 (οκτώ) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι στις 24/8/2020..

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο  παρών  1ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  συντάχθηκε  για  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις

ποσοτήτων  Ο  παρών  1ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  απορρόφησε  ολόκληρο  το  ποσό  των

απροβλέπτων δηλαδή το ποσό των 2.398,13€ και είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με την αρχική

σύμβαση  καθώς   δεν  μεταβάλλεται  το  συμβατικό  και  τεχνικό  αντικείμενο  του  έργου.  Η

προτεινόμενη  δαπάνη  είναι  18.387,17€  και  ο  Φ.Π.Α.  24%  ανέρχεται  σε  4.412,92€,  με

αποτέλεσμα η τελική δαπάνη των εργασιών να είναι 22.800,09€ με το Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Σ018 Αποχέτευση όμβριων υδάτων
Δήμου Πρέβεζας » σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες... ».
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      Ο Αντιπρόεδρος    κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

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

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 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 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Σ018 Αποχέτευση όμβριων υδάτων Δήμου

Πρέβεζας » σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 418/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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