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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 62/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης ««Μελέτη 

επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου 

Πρέβεζας». 

 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 10 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.244412/03-12-2021 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. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος      

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 230 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Κ.Μωραίτη) που έχει ως εξής: 

 

«…Με την  122/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε η μελέτη «Μελέτη 

επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην κ.Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας», 

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) . 

Με την αρ πρωτ.8209/16.04.2021 σύμβαση , 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) . 

ΑΔΑ: 6ΔΤΕΩΞΧ-9ΞΩ



Από την «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε-ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε », υποβλήθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Εργασιών της μελέτης με τον οποίο γίνετε ανάλωση των απροβλέπτων σε εργασίες που δεν 

ήταν δυνατόν με να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια καθώς η πρόσβαση και η πλήρης 

επόπτευση της περιοχής της μελέτης ήταν εξαιρετικά δυσχερής. Συγκεκριμένα κατά τη φάση 

υπογραφής της σύμβασης δεν ήταν γνωστό το τυχόν τεχνικό έργο που απαιτούνταν για την 

αντιμετώπιση της αποκατάστασης της κατολίσθησης. Όπως αποδείχτηκε από την  

γεωτεχνική μελέτη, απαιτήθηκε η μελέτη πασσαλότοιχου σημαντικού μεγέθους. Η 

αποζημίωση της στατικής μελέτης του έργου αυτού είχε μόνο μερικώς προβλεφθεί κατά την 

προεκτίμηση αμοιβής στατικής μελέτης. Ως εκ τούτου απαιτήθηκε η κάλυψη της επιπλέον 

δαπάνης από τα απρόβλεπτα  χωρίς να γίνεται χρήση των επί έλλατων δαπανών. 

     Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε υπέρ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών της μελέτης ««Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην 

Κ.Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας». 

 

 

                              

 Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν    

 σχετικά.  
 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο 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 τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Μελέτη επείγουσας 

αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας». 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  800/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

      

Ο ANTΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΔΤΕΩΞΧ-9ΞΩ
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