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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 20/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

  Θέμα: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (ΤΕΛΙΚΟΥ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου: '' Σ021 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ & ΖΑΛΟΓΓΟΥ ''».  

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 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.7069/29-04-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτικό μέλος  

     9. Αμάραντος Σταύρος -     Τακτικό μέλος  

 

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

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20 θέμα ημερήσιας διάταξης 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 23/12/2021  σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου 

για την κατασκευή του έργου. 
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•Α’ ΓΕΝΙΚΑ 

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά): 

 

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Πρέβεζας θα προβεί στην κατασκευή του έργου με τίτλο «Σ021 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ  & ΖΑΛΟΓΓΟΥ » 

Ο Δήμος Πρέβεζας με την υπ’ αριθμ. 174/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνει την 7η 

τροποποίηση του τεχνικού του προγράμματος έτους 2021 για την εκτέλεση του ανωτέρου 

έργου.  

Σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη της Τ.Υ του Δήμου, θα γίνουν εργασίες διευθέτησης των 

όμβριων υδάτων  στις Τ.Κ  Άνω Ράχης της Δ.Ε Λούρου και Τ.Κ Χειμαδιού της Δ.Ε Ζαλόγγου . 

Αναλυτικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι: 

Τ.Κ  Χειμαδιού  

Οι εργασίες  θα περιλαμβάνουν : 

α) Διαμόρφωση  λεκάνης απορροής για την συγκέντρωση των όμβριων υδάτων και απορροής 

τους  προς τον αποδέκτη μέσα από επενδεδυμένη τάφρο.  

 β) κατασκευή οπλισμένου τοιχίου μήκους 5,00 μέτρων ,ύψους 2,00 μέτρων και πάχους 30 – 

40 εκ με βάση τοιχίου 0,60 Χ 1,00 μ Χ 5,00μ  

γ) Λεκάνη συλλογής ομβρίων υδάτων διαστάσεων 5,00 μέτρων Χ 5,00 μέτρων και βάθους 0,20 

μέτρων 

δ) Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου μήκους 50,00 μέτρων ,πλάτους 1,50 μέτρων και ύψους 

1,00 μέτρων με ενίσχυση δομικού πλέγματος 

ε) Κατασκευή αναβαθμών ανά 2,00 μέτρα ,για την συγκράτηση των χαλικιών και των φερτών 

υλικών ,διαστάσεων 0,20μ Χ 0,20 μ εντός της επενδεδυμένης τάφρου 

Τ. Κ Ανω Ράχης 

α) Σκυροδέτηση και διαμόρφωση χώρου διαστ. 17,00 μ Χ 7,00 μ πάχους 0,12 εκ για την 

απορροή των ομβρίων υδάτων  

β) Κατασκευή  οπλισμένου τοιχίου διαστάσεων 3,50 μήκους και ύψους 3,50 μέτρων για την 

διευθέτηση των όμβριων υδάτων και την αποκατάσταση της διάβρωσης και του νεροφαγώματος    

γ) Σκυροδετήσεις  και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής , χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων 

,εσχάρες αποστράγγισης και αποχέτευσης όμβριων σε προκαθορισμένες θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την υπηρεσία    

δ)Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρου δικτύου όμβριων υδάτων 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στ ο ποσό των 24.000,00 ευρώ (Είκοσι 

τεσσάρων  χιλιάδων  ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από πιστώσεις 

ΣΑΤΑ 2021 

 

 

2.Αντικείμενο σύμφωνα με τον  1ο  Α.Π.Ε.    Ο 1ος Α.Π.Ε.(Τελικός-Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για 

την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αύξησης ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την 

διάρκεια κατασκευής του έργου  με βάση τις προμετρήσεις ,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 ,του 

άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πορεία κατασκευής του 

έργου  & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης. Έτσι έγιναν μικρές 

αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών ,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. 53/2021 

β)  Για την εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 

πρωτ.24578/06.12.2021 πρόσκληση του άρθρου 120 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021, για συμμετοχή σε διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεση του 

άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, προς 

τον Κόττα Ιωάννη .  

Με την υπ’αριθμ πρωτ. 25.450/17.12.2021 αίτηση του Κόττα Ιωάννη υποβλήθηκαν στην 

αναθέτουσα αρχή η οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την αριθμ. 715/2021 απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας εγκρίνει την απ’ ευθείας 

ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση « Κόττα Ιωάννη » με ποσό 

προσφοράς 24.000,00 με Φ.Π.Α 
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γ).  Το συμφωνητικό έγινε την  23/12/2021 με αρ.πρωτ. 25976   μεταξύ του αναδόχου Κόττα 

Ιωάννη  και του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό  19.354,84 ευρώ πλέον  ΦΠΑ & 24.000,00 με 

Φ.Π.Α και η εγκατάσταση έγινε αυθημερόν. 

 

4. Προθεσμίες 

Προθεσμία πού τάσσει  η αρχική σύμβαση : 23/06/2022 

 

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας 

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών  19.354,84   €  πλέον  Φ.Π.Α. 

 

6. Ανακεφαλαιωτικοί  πίνακες 

 Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ΤΕΛΙΚΟΣ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 

 

Β’ ΕΙΔΙΚΑ 

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

 

Ο 1ος Α.Π.Ε.(Τελικός- Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για την τακτοποίηση ποσοτήτων λόγω αύξησης 

ποσοτήτων των εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου  με βάση τις 

προμετρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 ,του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και οι οποίες 

κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς και η πορεία κατασκευής 

του έργου  & οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις ποσότητες της μελέτης. Έτσι έγιναν 

μικρές αυξομειώσεις ποσοτήτων σε βάρος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών ,πάντοτε στο 

πνεύμα του Ν.4412/2016   χωρίς να αλλάζει ούτε το «βασικό σχέδιο» του έργου ,δηλαδή ή όλη 

κατασκευή, ούτε η φύση του έργου.  

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε ( Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ) είναι τακτοποιητικός παρουσιάζει αύξηση-

μείωση κατά 0,00 ευρώ , είναι συνολικής δαπάνης 19.354,84 ευρώ και  με τον Φ.Π.Α  που ανέρχεται 

σε ποσό 4.645,16 ευρώ η τελική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε ποσό 24.000,00 ευρώ και είναι σε 

χρηματικό ισοζύγιο με την εγκεκριμένη  συμβατική δαπάνη του έργου σε ότι αφορά τις εργασίες χωρίς 

να μεταβάλλεται το συμβατικό και το τεχνικό αντικείμενο του έργου. 

 

                                                                                                                                                               

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ( Τελικού-Τακτοποιητικού) που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική 

σύμβαση του έργου   τελικής δαπάνης 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου οτι δεν 

τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή ,καθώς και τα βασικά 

διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.…». 

                           

    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, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

 
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ ( Τελικό-Τακτοποιητικό) που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση 

του έργου   τελικής δαπάνης 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το 

«βασικό σχέδιο» του έργου δηλαδή η όλη κατασκευή ,καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία 

του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  251/2022. 

 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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