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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 23/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

        Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Πάρκου 

Δημοκρατίας » προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ) 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή  14 Μαΐου 2021 και ώρα 13:30, 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. 9211/07-05-2021 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  

      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    

      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

 

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 100 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:   

 

«…ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Σκοπός της μελέτης είναι να μεταμορφώσει το πάρκο 

Δημοκρατίας πέρα από ένα μικρό πνεύμονα πρασίνου για την ευρύτερη περιοχή, σε ένα χώρο 

που θα προσελκύσει το δημότης και επισκέπτη της πόλης.      

Για το λόγο αυτό οι παρεμβάσεις θα γίνουν με γνώμονα τη διατήρηση του πρασίνου 

χαρακτήρα του πάρκου αλλά και την προσέλκυση του επισκέπτη.      

Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπλασης του Πάρκου με κατασκευή 

περιμετρικής πλακόστρωσης, μεταλλικής πέργκολας σκίασης σε κεντρικό σημείο, εσωτερικών 

διαδρόμων από ειδικό κεραμικό δάπεδο, ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά οικονομίας τύπου led 

με υψηλό δείκτη ενεργειακής απόδοσης και αντιθαμβωτικού σχεδιασμού προς αποφυγή 

φωτορύπανσης. Παράλληλα θα γίνει εμπλουτισμός της φύτευση, εγκατάσταση χλοοτάπητα με 
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την απαραίτητη άρδευσή τους, τέλος θα τοποθετηθούν παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων και 

κρουνοί πόσιμου νερού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο 350.000,00 € (με το ΦΠΑ). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας «Αστική 

Αναζωογόνηση 2017» Έτη 2017 2018 με ποσό 210.000,00 ευρώ και από ιδία έσοδα με ποσό 

140.000,00 ευρώ του Δήμου Πρέβεζας. 

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη της εργολαβίας με αριθμό 147/2017 καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 

αυτής, συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας και 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 13/2019 (ΑΔΑ 6Μ0ΒΩΞΧ-Δ9Λ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας. 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Το έργο δημοπρατήθηκε με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α147), με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την απόφαση 

13/2019 της οικονομικής επιτροπής. Η δημοπρασία έγινε με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών  

Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας στις 22-02 -2019, με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 79706 με 

το σύστημα προσφοράς έκπτωσης καθ’ ομάδες και μειοδότης αναδείχθηκε η κξια Ιωάννης 

Καραμπιτιάνης – Γεώργιος Ν. Κυρίτσης Ε.Ε. – KAG Infrastructure LTD που προσέφερε μέση 

έκπτωση 36,35% επί των τιμών του προϋπολογισμού και του τιμολογίου μελέτης. Τα πρακτικά 

1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού εγκρίθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 89-2019 (ΑΔΑ 6ΩΚΖΩΞΧ-

ΛΗ6) και 183/2019 (ΑΔΑ 6ΤΙΕΩΞΧ-ΝΕΙ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Το συμφωνητικό υπογράφτηκε στις 22/10/2019, για 

ποσό 222.758,87 € με Φ.Π.Α. Η εγκατάσταση έγινε στις 29/10/2019.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η αρχική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν η 22/11/2020 και 

παρατάθηκε με την 605/2020 απόφαση ΔΣ ως την 22/05/2021. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:  

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων 

και εγκρίθηκε με την 250/2020 απόφαση ΔΣ.  

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις 

ποσοτήτων, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών. 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της 

σύμβασης και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου. 

Η προτεινόμενη δαπάνη με πιθανή αναθεώρηση είναι 179.644,25 €. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 

ποσό 43.114,62 € και η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται στις 222.758,87 € με 

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 
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Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Πάρκου 

Δημοκρατίας » σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες...…». 

 

                              

 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 τον 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Δημοκρατίας» 

σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες. 

 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  253/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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