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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 20/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: < Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ > 

 
 

 
Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.8271/16-04-2021 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    1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

   

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 170 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.H.Τσάγκας) που έχει ως εξής: 

 

«...  Σας διαβιβάζουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής του έργου :  ‘’  ‘’  

Σ018  ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  '' υπογεγραμμένο από την συσταθείσα επιτροπή που 

συγκροτήθηκε με την υπ'αριθμ. 429/2019  Α.Ο.Ε για την προσωρινή και οριστική  παραλαβή 

των εργασιών του ανωτέρω έργου . 

Η επιτροπή αφού επισκέφθηκε το έργο παρέλαβε παρουσία και του εκπροσώπου της  αναδόχου 

εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ,  ποσοτικά και ποιοτικά τις εργασίες 

,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 , την 6η  του μηνός  Απριλίου του έτους 2021   

ημέρα  Τρίτη  

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά): 

 

ΑΔΑ: ΨΠΩΝΩΞΧ-ΥΙΤ



Με το παρόν έργο έγινε η διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση οδών σε περιοχές του ευρύτερου 

Δήμου Πρέβεζας που περιλαμβάνει τις Δ.Ε Πρέβεζας  ,  Δ.Ε Λούρου και Δ.Ε Ζαλόγγου  με σκοπό 

να διευκολυνθεί η προσβασιμότητα  και η βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών και των πεζών 

Βασική αρχή σχεδιασμού αποτέλεσε η διατήρηση της υφιστάμενης γεωμετρίας της χάραξης, 

δηλαδή η όσο το δυνατόν τήρηση υφιστάμενων χαράξεων και δεσμεύσεων από ιδιοκτησίες με 

στόχο τον περιορισμό του κόστους κατασκευής. Η χάραξη ακολούθησε  ανά περίπτωση - τις 

υφιστάμενες οδούς σε όλο το μήκος τους τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, 

προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, ώστε να 

βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας και να περιοριστούν οι απαιτήσεις χωματουργικών 

εργασιών. 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

Καθώς οι υπό μελέτη οδοί  χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διέλευση οχημάτων έγινε η 

διαμόρφωση της σκάφης των υφιστάμενων οδών σε όλο το μήκος τους και κατόπιν εφαρμογή 

των στρώσεων οδοστρωσίας όπως παρουσιάζεται στη περιγραφή εργασιών ανά εξεταζόμενη 

οδό, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος και να 

αποφευχθούν περαιτέρω αστοχίες. με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των κατάλληλων υλικών και 

στην επίτευξη του απαιτητού βαθμού συμπύκνωσης των στρώσεων οδοστρωσίας, σύμφωνα με 

τις σχετικές ΕΤΕΠ. Τα ασφαλτικά και η οδοστρωσία  αποτελούνται – ανά περίπτωση - από τις 

εξής στρώσεις: 

• Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (κατά την Π.Τ.Π. Α265). 

• Ασφαλτική συγκολλητική στρώση.  

•Ασφαλτική στρώση βάσης (Ισοπεδωτική) συμπυκνωμένου πάχους 0,05m (κατά την Π.Τ.Π. 

Α260)  καθώς και ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους. 

• Ασφαλτική προεπάλειψη.  

• Βάση μεταβλητού πάχους (κατά την Π.Τ.Π. Ο155).  

• Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο-155). 

• Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m. 

 

 σύμφωνα με την εγκεκριμένη  υπ’ αριθ 12/2018 τεχνική μελέτη του έργου προυπολογισμού 

414.000,00 Ευρώ. 

2. Μελέτη Συμβατικά τεύχη Συμφωνητικό 

α) Η μελέτη έχει συνταχθεί  από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας , θεωρήθηκε την 

16/02/2018  και εγκρίθηκε με την αριθ. 499/2018  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Πρέβεζας. 

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού εγκρίθηκαν με την αριθ. 499/2018 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. Η δημοπρασία έγινε την 24/10/2018  και 

μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε, με μέση  έκπτωση  

57,05% επι των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

γ) Το συμφωνητικό έγινε την 08/03/2019 μεταξύ του αναδόχου Εργοδομή Ηπείρου Α.Ε και του 

Δήμου  Πρέβεζας για το ποσό 143.394,48(χωρίς ΦΠΑ) ευρώ και 177.809,15 ευρώ με  Φ.Π.Α  

3. Προθεσμίες  . 

 Προθεσμία που τάσσει η αρχική σύμβαση :  08/03/2020 

 Βεβαίωση περαίωσης του έργου              :   30/09/2019 

4. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας 

Αρχική συμβατική δαπάνη ποσου 143.394,48 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και τελική δαπάνη έργου 

ποσού 177.809,15  ευρώ με Φ.Π.Α σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη. 

6. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες 

ΑΔΑ: ΨΠΩΝΩΞΧ-ΥΙΤ



 Εχουν συνταχθεί και έχει εκριθεί ο 1ος   Ανακεφαλαιωτικός   Πίνακας Εργασιών 

(Τακτοποιητικός –Τελικός ) ποσού 177.809,15 ευρώ με Φ.Π.Α  που είναι και η τελική δαπάνη 

του έργου. 

7. Αντικείμενο πού εκτελέσθηκε σύμφωνα με τον τελευταίο εγκεκριμένο Α.Π.Ε. (ή του 

συμφωνητικού). 

Έχει ολοκληρωθεί το 100  % του οικονομικού αντικειμένου(Βεβαίωση περαίωσης  30/09/2019 ) 

συντάχθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής  παραλαβής του και έχει παραληφθεί  προσωρινά  απο 

την συσταθείσα με την υπ'αριθμ 429/2019 Α.Ο.Ε  επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου. 

 Με την  υπ’αριθμ. 500/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου                                                                                                                                                           

 

        Έχοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ν.3463/06 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

2 .Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων έργων, τον Ν.4412/2016 και του εκτελεστικού του 

Π.Δ.609/85 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

3 .Τον φάκελο της εργολαβίας. 

4 .Την από 08/03/2019 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της αναδόχου 

εταιρείας ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε για την κατασκευή του έργου. 

5 .Τον Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 172 περί οριστικής παραλαβής έργου  

6 .Την φύση των εκτελεσθεισών εργασιών  και τον χρόνο περαίωσης του έργου  

7 Το ότι η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου απο την 

προϊσταμένη αρχή ,η οποία είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας 

8. Επειδή συμπληρώθηκε ο συμβατικός χρόνος εγγύησης των 15 μηνών από την περαίωση των 

εργασιών του έργου  και διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντηρήσεως. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής Εργασιών του έργου: '''Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ'' αναδόχου  ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε  όπως αυτό συντάχθηκε  και 

παραλήφθηκαν οι εργασίες του, ποσοτικά και ποιοτικά από την συσταθείσα επιτροπή παραλαβής 

του τελικής δαπάνης 177.809,15  ευρώ σε χρηματικό ισοζύγιο προς την εγκεκριμένη 

δαπάνη..…». 

                              

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  

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

• 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 Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής  Παραλαβής Εργασιών του έργου: '''Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ'' αναδόχου  ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε  όπως αυτό συντάχθηκε  και παραλήφθηκαν οι 

εργασίες του, ποσοτικά και ποιοτικά από την συσταθείσα επιτροπή παραλαβής του τελικής 

δαπάνης 177.809,15  ευρώ σε χρηματικό ισοζύγιο προς την εγκεκριμένη δαπάνη. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΠΩΝΩΞΧ-ΥΙΤ



      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  208/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΠΩΝΩΞΧ-ΥΙΤ
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