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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 60/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

Θέμα: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΟ19 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ 

ΖΑΛΟΓΓΟΥ», προϋπολογισμού 120.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), αναδόχου 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 

 

  

    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 70 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Γκλιάτης), που έχει ως εξής: 

 

«..ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

1.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019/2021 και είναι προϋπολογισμού 

120.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.)  

 

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ :   

Η μελέτη της εργολαβίας και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από το τμήμα 

συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων του Δήμου Πρέβεζας με αριθμό μελέτης 10/2020 και 

με την υπ’ αριθμ. 638/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας 

εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον Ανάδοχο  

«ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ » με μέση έκπτωση Ε = 45 %. 

  

ΑΔΑ: Ψ18ΜΩΞΧ-ΟΝΝ



3.  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ :  

Η Σύμβαση ανάθεσης για συνολικό ποσόν ( με Φ.Π.Α. ) 82.500,00 ΕΥΡΩ μεταξύ του 

Δημάρχου Πρέβεζας και του αναδόχου υπεγράφη την 21-04-2021 . 

 

4.  ΠΡΟΘΕΜΙΕΣ :  

Η Συμβατική προθεσμία του έργου είναι η 21-04-2022. 

  

5.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ :  

   Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ( με Φ.Π.Α. 24% 

) 82.500,00 ΕΥΡΩ , η σύνταξη του οποίου κρίνεται αναγκαία για να διαμορφώσει το τελικό 

τεχνικό αντικείμενο, όπως αυτό προέκυψε μετά την λεπτομερή αποτύπωση των εργασιών του εν 

θέματι έργου για την έντεχνη ολοκλήρωση αυτού και κατ’ επέκταση τη σωστή λειτουργία. 

Με την αποτύπωση και τον σχεδιασμό των υπό κατασκευή έργων διαπιστώθηκαν μικρής 

κλίμακας διαφοροποιήσεις και τεχνικά θέματα τα οποία περιγραφικά είναι: 

 Η αύξηση του όγκου των εκσκαφών  

 Η αύξηση των μέτρων μήκους καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου . 

 Η αύξηση των κυβικών κοιτοστρώσεων . 

 Η αύξηση των κιλών χαλύβδινου πλέγματος . 

 Η αύξηση των κιλών εσχάρων καναλιών υδροσυλλογής . 

 Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων υπόβασης .  

 Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων βάσης . 

 Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων ασφαλτικής συγκολλητικής  

 Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 Η αύξηση των τετραγωνικών μέτρων κατασκευής ασφαλτικής στρώσης . 

 

        -Λόγοι που επέβαλλαν τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ  

Α) Για την τακτοποίηση των ποσών και την απορρόφηση των απροβλέπτων, ώστε να 

καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν από αύξηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που είναι 

αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.Ο προτεινόμενος προς έγκριση ΑΠΕ 

πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3481/06 και της εγκυκλίου 20/06 του ΥΠΕΧΩΔΕ 

για τις επί έλαττον δαπάνες  

Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε ο 1ος Α.Π [τακτοποιητικός] στο ποσό των 82.500 € με 

Φ.Π.Α 

Ο παρών υπό έγκριση 1ος Α.Π.Ε. είναι ισοσκελισμένος συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ( με 

Φ.Π.Α. 24% ) 82.500 ΕΥΡΩ, και εισηγούμαστε την έγκρισή του  

 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  

τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

− Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 

τη από 17-07-2019 Σύμβαση του έργου, 

τον φάκελο της εργολαβίας 

τον 1ο ΑΠΕ . 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΟ19 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ 

ΖΑΛΟΓΓΟΥ»...». 

 

ΑΔΑ: Ψ18ΜΩΞΧ-ΟΝΝ



      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 1ο  Α.Π.Ε. του έργου «ΣΟ19 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  769/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΔΑ: Ψ18ΜΩΞΧ-ΟΝΝ
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