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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 60/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

Θέμα: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου : ''Βελτίωση της πρόσβασης 

σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας ''  ». 

 

  

        Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 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. 23824/26-11-2021 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 60 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Η.Τσάγκας), που έχει ως εξής: 

 

«..Έχοντας υπόψη: 

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

2.Τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων έργων, τον Ν.4412/2016, τον Ν.1418/84 

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

σήμερα. 

3.Τον φάκελο της εργολαβίας. 

4.Την από 05/08/2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου 

Εργοδομή Ηπείρου Α.Ε ,για την κατασκευή του έργου. 

•Α’ ΓΕΝΙΚΑ 

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά): 
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Η μελέτη του έργου προβλέπει την ασφαλτόστρωση τεσσάρων υπαρχόντων αγροτικών δρόμων 

στην ΤΚ Καστροσυκιάς, στην ΤΚ Ωρωπού, στην ΤΚ Λούρου και στην ΤΚ Κοτσανοπούλου με 

σκοπό την εύκολη και ασφαλή προσπελασιμότητα σε κτηνοτροφικές και γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχή. 

Αποτέλεσμα αυτής της διευκόλυνσης που θα προσφέρουν οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι θα είναι 

η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των 

γεωργικών μηχανημάτων και η απαλλαγή από την συντήρηση με νέες χαλικοστρώσεις κάθε νέο 

έτος μιας και κάθε χειμώνα σχεδόν καταστρέφονται από τα όμβρια ύδατα. 

Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες που βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά των 

υπαρχόντων οδών (γεωμετρικά στοιχεία, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά χαρακτηριστικά, 

τεχνικά έργα, οδοστρωσία κλπ) χωρίς να θίγονται οι όμορες ιδιοκτησίες.  

Και οι τέσσερις υφιστάμενοι οδοί βρίσκονται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση βατότητας καθώς 

λόγω της συχνής διέλευσης αγροτικών μηχανημάτων βαρέως τύπου και της πλημμελούς 

συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να έχουν αλλοιωθεί τα γεωμετρικά 

τους χαρακτηριστικά. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχουν πολλές διαβρώσεις και καθιζήσεις οι οποίες συσσωρεύουν 

όμβρια με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη η διέλευση οχημάτων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο πόσο του 1.145.000,00 € (με το ΦΠΑ). 

 

2.Αντικείμενο σύμφωνα με τον  2ο  Α.Π.Ε.    Ο 2ος Α.Π.Ε.(Τακτοποιητικός) συντάχθηκε προκειμένου 

να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τις επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις 

των εργασιών του έργου που κρίθηκαν απαραίτητες και είναι εξαιρετικά αναγκαίες να γίνουν .Οι 

αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών αυτών έγινε σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων 

δαπανών και πάντοτε στο πνεύμα του Ν.4412/2016   

 

3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό 

α) ) H μελέτη έχει συνταχθεί  από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 84/2018 

β) Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ 

529/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας.   Η δημοπρασία έγινε την 

17-01-2020 με α/α συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 87185   και μειοδότης αναδείχθηκε  η εργοληπτική 

επιχείρηση ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε   με  μέση έκπτωση  51,53 % 

γ).  Το συμφωνητικό έγινε την  05/08/2020  μεταξύ του αναδόχου ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε  

και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό  555.013,70  ευρώ  με ΦΠΑ & η εγκατάσταση έγινε 

αυθημερόν. 

 

4. Προθεσμίες 

Προθεσμία πού τάσσει  η αρχική σύμβαση : 05/08/2021 

Παράταση προθεσμίας με την αρ. 410/2021 Α.Ο.Ε : 05/02/2022 

 

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας 

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών   555.013,70  €  με  Φ.Π.Α. 

 

6. Εκτελεσθείσες εργασίες : Εχει ολοκληρωθεί το τμήμα στον Λούρο, στον Ωρωπό και Κοτσανόπουλο 

και έχουν αρχίσει οι εργασίες εξυγίανσης εδάφους στην Καστροσυκιά.  

 

7. Ανακεφαλαιωτικοί  πίνακες 

 Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

 

 Β’ ΕΙΔΙΚΑ 

1.) Λόγοι πού επέβαλαν την σύνταξη του  2ου Α.Π .Ε. (Τακτοποιητικός) 

 

Ο υπ’ όψιν 2ος ΑΠΕ  πληροί τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα για την σύνταξή του λήφθηκαν 

υπόψη: 

α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και 
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β) Το σχετικό άρθρο 11.3 της διακήρυξης του έργου σχετικά με τους περιορισμούς στην 

διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών. 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις 

ποσοτήτων, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις και τις προμετρήσεις των εργασιών. Οι αυξομειώσεις  

ποσοτήτων των εργασιών αυτών κρίθηκαν απαραίτητες  και είναι εξαιρετικά αναγκαίες να 

γίνουν για την ολοκλήρωση ,την λειτουργικότητα και την καλή εκτέλεση του έργου με ανάλωση 

του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών. 

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 447.591,69 €. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 

ποσό 107.422,01 € και η τελική δαπάνη των εργασιών υπολογίζεται στις 555.013,70 € με 

Φ.Π.Α. 

 

2). Οικονομικά στοιχεία του παρόντος 2ου Α.Π.Ε τακτοποιητικού 

 

                                                1ος  Α.Π.Ε                   Προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε 

Εγκεκριμένη δαπάνη        :  431.057,12   ευρώ                 446.132,61    ευρώ 

Απρόβλεπτη      Δαπάνη   :    15.075,49   ευρώ                         0,00    ευρώ 

Σύνολο                         :  446.132,61   ευρώ                 446.132,61    ευρώ 

Πρόβλεψη αναθεώρησης  :     1.459,08   ευρώ                     1.459,08    ευρώ 

Σύνολο                         :  447.591,69   ευρώ                  447.591,69   ευρώ 

Φ.Π.Α                           :  107.422,01   ευρώ                  107.422,01   ευρώ 

Γενικό σύνολο                 :  555.013,70 ευρώ                   555.013,70 ευρώ 

 

                                                                                                                                 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ ( Τακτοποιητικού) όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την 

Τεχνική υπηρεσία που είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου   τελικής 

δαπάνης 555.013,70  ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου οτι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του 

έργου δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως 

προβλέπονται στην αρχική σύμβαση και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο 

του έργου.......». 

 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

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

 
-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

-την εισήγηση της υπηρεσίας  

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

Εγκρίνει τον  2ο ΑΠΕ ( Τακτοποιητικό) όπως συντάχθηκε και εγκρίθηκε από την Τεχνική 

υπηρεσία που είναι σε χρηματικό ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου   τελικής δαπάνης 

555.013,70  ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου 
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δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται 

στην αρχική σύμβαση και δεν μεταβάλλεται το συμβατικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  768/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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