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                                                                                    Αριθ.Αποφ.395/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 29/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 Θέμα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο:  

«Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου 

λόγω φυσικών καταστροφών» προϋπολογισμού  79.999,97 € (με ΦΠΑ), σε ιδιώτες 

εργολάβους».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης 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.10179/10-06-2022 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. Αμάρσντος Σταύρος-      Τακτικό .μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την 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.υπάλ.Ι.Καμπέρης), που έχει ως εξής:  

 «…Με την 55 /31-05-2022, μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ο Δήμος Πρέβεζας θα 

προβεί στην παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: 

''Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου λόγω 

φυσικών καταστροφών'΄ . 

ΑΔΑ: 6ΖΟΡΩΞΧ-4ΞΘ



Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στην αποκατάσταση της βατότητας των αγροτικών δρόμων οι 

οποίοι λόγω χρήσης, διάβρωσης του εδάφους από την ροή ή κατακράτηση βρόχινων νερών ή 

καταπτώσεων του παρακείμενου εδάφους κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουν γίνει δύσβατοι 

έως αδιάβατοι. 

Το αντικείμενό τους συνίσταται στη διαμόρφωση των δρόμων με ισοπέδωση και εξομάλυνση στα 

σημεία κατακράτησης νερών, διάστρωση θραυστού υλικού στις περιπτώσεις όπου το υλικό που 

θα προκύψει από την ισοπέδωση δεν επαρκεί ή είναι ακατάλληλο, απομάκρυνση καταπτώσεων, 

συντήρηση και καθαρισμό των τεχνικών και των αυλακιών εκατέρωθεν του δρόμου και στις 

περιπτώσεις καταστροφής των, διάνοιξή τους ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή απορροή των 

υδάτων. 

Τα τεχνικά μέσα και το εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου-οδηγοί) που 

διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκούν για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας δεδομένου ότι: 

Στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας προβλέπονται: 

στον κλάδο ΔΕ 28 χειριστών μηχανημάτων έργων 15 θέσεις, 

στον κλάδο ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων 21 θέσεις και 

στον κλάδο ΔΕ30 τεχνιτών 5 θέσεις. 

Όμως, βάση της υπάρχουσας κατάστασης στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας & Πρασίνου υπηρετούν: 

στον κλάδο ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου υπηρετούν 10 υπάλληλοι και 

στον κλάδο ΔΕ 29 Οδηγοί Αυτ/των υπηρετούν 15 υπάλληλοι 

Όπως γίνεται κατανοητό το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει ελλειμματικό αφού το σύνολο των 

οδηγών – χειριστών είναι 25 άτομα αντί των προβλεπόμενων 36 θέσεων, οι οποίες προέκυψαν 

μετά την μείωση λόγω προσαρμογής του ΟΕΥ στο υπάρχον προσωπικό του Δήμου και όλες οι 

επιπλέον κενές θέσεις του καταργήθηκαν. 

Με βάση το ημερήσιο πίνακα απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Πρέβεζας καθορίζονται 

αναλυτικά για κάθε οδηγό και χειριστή η ημερήσια και πλήρης εργασία του που αφορά στη 

συλλογή απορριμμάτων, στη συλλογή φόρτωση και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, στην 

ανακύκλωση (συλλογή, αποθήκευση και φόρτωση), συλλογή των βοθρολυμάτων, σάρωθρο των 

οδών, στα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες του Λούρου 

και Ζαλόγγου καθώς και στα συνεργεία ηλεκτροφωτισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Πρέβεζας, 

Λούρου και Ζαλόγγου. 

Το προσωπικό που υπηρετεί στην ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ στην ΔΕ Πρέβεζας είναι 7 

Οδηγοί απορριμματοφόρων, στην ΔΕ Ζάλογγου 2 οδηγοί απορριμματοφόρων και στην ΔΕ 

Λούρου 1 οδηγός απορριμματοφόρου. Συνολικά για την αποκομιδή των απορριμμάτων 

εργάζονται 10 οδηγοί απορριμματοφόρων σε καθημερινή βάση με πλήρη απασχόληση οι οποίοι 

δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες εργασίες. 

Το προσωπικό που υπηρετεί στην ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ στη ΔΕ 

Πρέβεζας είναι 2 οδηγοί φορτηγού, 2 ΧΜΕ (φορτωτές) και 1 ΧΜΕ μπίγας για συλλογή 

κλαδεμάτων στη ΔΕ Ζάλογγου 1 ΧΜΕ (φορτωτή) και στην ΔΕ Λούρου 1 Οδηγός φορτηγού που 

παράλληλα απασχολείται και στην υπηρεσία ύδρευσης. Συνολικά για την αποκομιδή των 

ογκωδών αντικειμένων εργάζονται 3 οδηγοί φορτηγών και 4 ΧΜΕ σε καθημερινή βάση με πλήρη 

απασχόληση οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες εργασίες. 

ΑΔΑ: 6ΖΟΡΩΞΧ-4ΞΘ



Στην αποθήκη της ανακύκλωσης όλου του Δήμου απασχολείται πλήρως 1 ΧΜΕ που δεν μπορεί 

να μετακινηθεί σε άλλη εργασία. 

Στην ημερήσια συλλογή των βοθρολυμάτων απασχολείται 1 οδηγός βυτιοφόρου για τις ανάγκες 

των ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου σε καθημερινή βάση με πλήρη απασχόληση. 

Στον καθαρισμό με σάρωθρο των οδών της πόλεως Πρέβεζας απασχολείται πλήρως και 

ημερησίως 1 ΧΜΕ 

Στην υπηρεσία ύδρευσης απασχολούνται σε καθημερινή βάση με πλήρες ωράριο στις ΔΕ 

Ζαλόγγου και Λούρου 2 ΧΜΕ (τσάπες) για την αποκατάσταση των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης 

τα οποία λόγω της παλαιότητας παρουσιάζουν πολλά προβλήματα διαρροών. 

Στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού απασχολούνται σε καθημερινή βάση με πλήρες ωράριο στις ΔΕ 

Πρέβεζας, Ζαλόγγου και Λούρου 1 ΧΜΕ (Καλαθοφόρα) για την αποκατάσταση των βλαβών στα 

δίκτυα ηλεκτροφωτισμού. 

Για τις ανάγκες μεταφοράς υλικών και εξοπλισμού απασχολούνται 1 Οδηγός πλήρως και 

ημερησίως. 

 

Ο Δήμος Πρέβεζας τα τελευταία χρόνια εξυπηρετεί μια έκταση μήκους 50 χιλ. περίπου με 

εξοπλισμό ανεπαρκή και ελαττωματικό που δεν μπορεί να αντικαταστήσει και εκσυγχρονίσει 

λόγω της οικονομικής κατάστασης που βιώνει. 

Η ως άνω υπηρεσία, όπως αυτή περιγράφεται στη μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, 

θα εκτελεστεί από ιδιώτες εργολάβους .  

Η χρηματοδότηση της παραπάνω υπηρεσίας γίνεται από ΣΑΕ055 ΥΠΕΣ 25128/15-4-2022, 

εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2022 με ποσό 80.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) και ΚΑ 02.64.7333.003 . 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3852/2010. 

2. Τον Ν. 4412/2016. 

3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας  

4. Την 55 / 31-05-2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία ο 

Δήμος Πρέβεζας θα προβεί στην παροχή των υπηρεσιών με τίτλο: ''Κατεπείγουσες 

εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου λόγω φυσικών 

καταστροφών'', προϋπολογισμού 79.999,97€ 

 

Εισηγούμαστε : 

 

1. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 

ΑΔΑ: 6ΖΟΡΩΞΧ-4ΞΘ



'Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου λόγω φυσικών 

καταστροφών '' σε ιδιώτες εργολάβους λόγω αδυναμίας του Δήμου να την εκτέλεσή με δικά της 

μέσα. 

2. Την έγκριση της αρ. 55/31-05-2022 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της. .…».  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής 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. Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 

'Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου λόγω φυσικών  

καταστροφών '' σε ιδιώτες εργολάβους, προϋπολογισμού  79.999,97€ (με ΦΠΑ), λόγω  

αδυναμίας του Δήμου να την εκτέλεση με δικά της μέσα. 

2. Εγκρίνει την αρ. 55/31-05-2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις τεχνικές  

προδιαγραφές της. 

 

 

 

Ο κ. Ανωγιάτης δήλωσε παρών. 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  395/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΖΟΡΩΞΧ-4ΞΘ
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