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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 48/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα : «Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης με τίτλo: « Μελέτη επείγουσας 

αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 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. 18978/17-09-2021 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 τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.564/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω 

θέμα είναι κατεπείγον, λόγω επιτακτικής ανάγκης για την άμεση εκτέλεση του έργου 

«Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών-Άρση επικινδυνότητας 

στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021» προϋπολογισμού 

660.000,00 ευρώ, για την αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης 

Δήμου Πρέβεζας» σύμφωνα με την  υποβληθείσα  και παραδοθείσα οριστική μελέτη εφαρμογής 

του έργου με χρηματοδότηση ΠΔΕ(ΚΕ: 2021ΣΕ87600005) 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 40 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπαλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως 

εξής:  

«…Έχοντας υπόψη : 

 

1. Το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «…2.Όταν δημιουργείται άμεσος και 

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή 

λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα 

της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει 

προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 

επιτροπής. 

 

2. Την επιτακτική ανάγκη για την άμεση εκτέλεση του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες 

αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών-Άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης 

που επλήγη από την θεομηνία της 20-26/01/2021» προϋπολογισμού 660.000,00 ευρώ, για την 

αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας» σύμφωνα 

με την  υποβληθείσα  και παραδοθείσα οριστική μελέτη εφαρμογής του έργου με 

χρηματοδότηση ΠΔΕ(ΚΕ: 2021ΣΕ87600005) 

                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την εισαγωγή εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος ««ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών 

φαινομένων στην Κ.Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας  »  ως κατεπείγον. 

 

Έχοντας υπόψη  : 

 Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ( ΦΕΚ 147 Α/16 )» 

 Το άρθρο 189 παρ.3 του Ν.4412/2016 περί έγκρισης της μελέτης- Παραλαβής του 

αντικειμένου της σύμβασης  

 Τα άρθρα 2Α,11 παρ. 2,39 και 40 του Ν.3316/2005 ‘περί ανάθεσης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών’’ (Α 42) 

 Την ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-12-2005 όπως τροποποιήθηκε από την ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-

2005  "περί καθορισμού προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών". 

 Το ΠΔ.138/2009  «περί μητρώου μελετητών και Εταιρειών Μελετών» 

 Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β 2519) «Έγκριση 

κανονισμού προεκτιμούμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του 

ν.4412/2016 

 Η με αριθμ ΔΝΣβ/92783 πε/ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως 

Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της 

σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής 

των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα (Β4203) 

 Η  Εγκύκλιος υπ’αριθμ 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα 

«Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Εργων του Ν.4412/2016 

και αφού λάβαμε υπόψη :  

1. Την με αρ. 70/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  περί έγκρισης ανάθεσης με 

την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  της μελέτης με 

τίτλο «Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην 

κ.Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας» 

2. Το απο 4871/25-02-2021 έγγραφο της Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με το οποίο 

αδυνατεί να εκπονήσει την παραπάνω ειδική μελέτη 

3. Την από 25/02/2021 προεκτίμηση αμοιβής της μελέτης με συνολικό κόστος 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-58-αρμοδιότητες-του-δημάρχου/
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144.817,42  Ευρώ  συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, η οποία χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα ΣΑΤΑ  με ποσό 144.817,42 € (Κ.Α. 02.30.7412.021)  

4. Την αρ πρωτ. 5245/02-03-2021 πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της 

μελέτης  

5. Την αρ 122/2021   απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάθεσης της μελέτης στην  

Ενωση Οικονομικών Φορέων «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε-ΧΑΡΑΞΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε » με μέση έκπτωση 

45% και ποσό προσφοράς 79.649,58 (με ΦΠ.Α) 

6. Την αρ πρωτ.8209/16.04.2021  σύμβαση με την οποία ανατέθηκε η παραπάνω μελέτη 

στην  Ενωση Οικονομικών Φορέων «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε-ΧΑΡΑΞΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε » με μέση έκπτωση 

45% και ποσό προσφοράς 79.649,58 (με ΦΠ.Α) 

7. Την απο 22/04/2021  απόφαση ανάθεσης επίβλεψης της μελέτης 

8. Την από  με αρ.πρωτ. 13236/25.06.2021 εμπρόθεσμη υποβληθείσα μελέτη  

9. Την από 27/07/2021 Απόφαση –Βεβαίωση  της Δ/ντριας της Τ.Υ περί έγκρισης της 

υποβληθείσας μελέτης  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο :«Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης 

κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας»  που εκπονήθηκε από 

την Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε-ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε » καθότι η Μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 

και όπως συντάχθηκε και διορθώθηκε είναι σύμφωνη με τη σύμβαση, με τις προφορικές και 

έγγραφες οδηγίες και παρατηρήσεις της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές 

και  κρίνεται Τεχνικά αποδεκτή....…». 

                             

 

    Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. 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 την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης 

κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας»  που εκπονήθηκε από την 

Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε-ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε » καθότι η μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 

και όπως συντάχθηκε και διορθώθηκε είναι σύμφωνη με τη σύμβαση, με τις προφορικές και 

έγγραφες οδηγίες και παρατηρήσεις της Υπηρεσίας και τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές 

και  κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. 

 

 

    Ο κ. Κωστούλας δήλωσε παρών. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΗΑ8ΩΞΧ-4ΞΩ



 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  568/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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