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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 54/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

   Θέμα : «ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:00 π.μ, 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. 21543/22-10-2021 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. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30 θέμα  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπαλ.Η.Χατζηγιάννης), που έχει ως 

εξής:  

«..Με την αρ. πρ. 1535/20-10-2021 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. 

ΑΝΔΡΕΑ» (Κωδικό ΟΠΣ. 5079581) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και 

στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».   

 Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται περιμετρικά και έξωθεν των τειχών του Κάστρου Αγίου 

Ανδρέα εντός Πόλεως Πρέβεζας σε μία όδευση περίπου 1.000 μέτρων. Περιλαμβάνονται η 

τάφρος του κάστρου στην οδό Μπακατσέλου, τμήμα της οδού Περδικάρη από την οδό Π. 

ΑΔΑ: 6ΓΗΡΩΞΧ-ΑΘΛ



Τσαλδάρη μέχρι την ανατολική πύλη του πρώην Στρατοπέδου Δούκα καθώς και οι δύο κάθετοι 

της οδού Περδικάρη προς την οδό Σπηλιάδου. Προτείνεται επίσης η διαμόρφωση του χώρου 

δίπλα στην Λέσχη Αξιωματικών.  

Στόχος είναι η ανάδειξη τμήματος της Τάφρου περιμετρικά των τειχών του Κάστρου Αγ. 

Ανδρέα και η επαναχρησιμοποίηση της από τους πολίτες τόσο ως χώρος αναψυχής όσο και ως 

κόμβος σύνδεσης περιοχών της πόλης. Κύριοι άξονες της προτεινόμενης μελέτης αποτελούν η 

διαμόρφωση της τάφρου του κάστρου σε πλακόστρωτο δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, συνολικής 

επιφάνειας 9.396 τ.μ., ώστε να είναι σε άμεση αισθητική συνάρτηση με τα πετρόκτιστα τείχη, 

η διαμόρφωση λωρίδας πρασίνου που "αναδεικνύει" τα τείχη, η κατασκευή και τοποθέτηση 

κατά θέσεις καθιστικών, καθώς και η διαμόρφωση του όμορου χώρου στην Λέσχη Αξιωματικών 

για συγκέντρωση-αναψυχή με ήπιες διαμορφώσεις.  

Επιπλέον, προβλέπονται η υπογειοποίηση του δικτύου ρεύματος και σημειακές 

παρεμβάσεις στα τείχη του κάστρου. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης είναι 2.110.571,91€ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 

2021ΕΠ01810022) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

• Υποέργο 1 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» προϋπολογισμού 1.850.000,00€ 

• Υποέργο 2 «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» προϋπολογισμού 92.500,00 € 

και  

• Υποέργο 3 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΔΔΗΕ» προϋπολογισμού 168.071,91 €. 

 

 

      Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης και την λοιπή νομοθεσία. 

3.  Τις διατάξεις τον Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  

4.  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

5.  Την αρ. 102/2020 πρόσκληση της Περιφέρεια Ηπείρου. 

6.  Την αρ. πρ. 19856/28-09-2021 απόφαση έγκριση της μελέτης από την Δ.Τ.Υ. Δήμου 

Πρέβεζας. 

7.  Την αρ. πρωτ. 1535/20-10-2021 απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την αποδοχή της αρ. πρ. 1535/20-10-2021 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό αριθμό έργου 2021ΕΠ01810022 και συνολική δημόσια 

δαπάνη 2.110.571,91€ 
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2. Την έγκριση της μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ» όπως έχει 

εγκριθεί με την αρ. πρ. 19856/28-09-2021 απόφαση της Δ/νση Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας 

 

3. Την τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας στο προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας, για 

την υλοποίηση της πράξης του θέματος και τον ορισμό ως υπόλογου διαχειριστή, τον 

………………… υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας....…». 

                             

 

    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) 

 

1.  Αποδέχεται την αρ. πρ. 1535/20-10-2021 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό αριθμό έργου 2021ΕΠ01810022 και συνολική 

δημόσια δαπάνη 2.110.571,91€. 

2. Εγκρίνει την μελέτη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ» όπως έχει 

εγκριθεί με την αρ. πρ. 19856/28-09-2021 απόφαση της Δ/νση Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας. 

 

3.  Εγκρίνει την τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας στο προϋπολογισμό του Δήμου  

Πρέβεζας, για την υλοποίηση της πράξης του θέματος και ορίζει ως υπόλογο διαχειριστή, 

τον Νάνο Θεμιστοκλή, υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  637/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΓΗΡΩΞΧ-ΑΘΛ
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