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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 39/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα :« Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διευθέτηση όμβριων 

υδάτων Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού μελέτης 24.500,00€ (με ΦΠΑ)». 

 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 12 Αυγούστου  2021 και ώρα 12.00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της  δια περιφοράς, 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. 16258/06-08-2021 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 10 θέμα παρουσίασε  την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

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

«…ΓΕΝΙΚΑ: Η μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 24.500,00€. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

αφορά τη σύνδεση ανοιχτού αύλακα, ανάντη της Τ.Κ. Χειμαδιού με κλειστό αγωγό με το 

υπάρχον δίκτυο ομβρίων υδάτων.  Το μήκος του αγωγού είναι 100 μέτρα περίπου. Η σύνδεση 

θα γίνει με το υπάρχον δίκτυο στη κεντρική πλατεία του χωριού. Επίσης στο σημείο μηδέν του 

αγωγού θα κατασκευαστεί εγκάρσια της οδού κανάλι με χαλύβδινη σχάρα προς συγκέντρωση 

των ομβρίων υδάτων. Επίσης θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια τα οποία σκοπό θα έχουν τον 

καθαρισμό του δικτύου.  

Στην κοινότητα Κρυοπηγής θα τοποθετηθεί αγωγός αποχέτευσης  συμπαγούς τοιχώματος 

από σωλήνες από σωλήνες PVC - U, SDR 41, DN 400mm μήκους περίπου 45μ νοτιοδυτικά του 

νεκροταφείου για την αποχέτευση όμβριων υδάτων. 

Στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου θα κατασκευαστεί λιθορριπή  σε μήκος 20 μέτρων περίπου σε πρανές 

δρόμου προκειμένου να διευθετηθούν όμβρια ύδατα που δημιουργούν καθίζηση στο 

οδόστρωμα. 

ΑΔΑ: ΩΑΦΟΩΞΧ-97Ξ



 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό 

έτους 2020 του Δήμου, με Κ.Α.: 02.30.7336.627 και ποσό χρηματοδότηση 24.500,00€ από 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ. 

 

ΜΕΛΕΤΗ: Η μελέτη της εργολαβίας με αριθμό 61/09-11-2020 συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας. 

 

ΑΝΑΘΕΣΗ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : Το έργο ανατέθηκε με την αρ. 692 / 2020 Απόφαση  

Δημάρχου περί έγκρισης της μελέτης και ανάθεσης του έργου (20AWRD007806341) στον 

Δημήτριο Καλδάνη με έκπτωση 5,0 % . Το συμφωνητικό υπογράφτηκε στις 15/12/2020, για 

ποσό  18.770,16 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Η ισχύουσα προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι η 15/08/2021. 

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ:   

 

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις 

ποσοτήτων, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και προμετρήσεις των εργασιών. 

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης 

και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου. 

Η προτεινόμενη δαπάνη είναι 18.770,16 €, ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε ποσό 4.504,84 € και η τελική 

δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται στις 23.275,00 € 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 

Εισηγούμαστε: 

 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων 

Δήμου Πρέβεζας» 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, 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΑΦΟΩΞΧ-97Ξ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Δήμου 

Πρέβεζας» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και τους σχετικούς πίνακες. 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  489/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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