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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

   Θέμα : «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας  του έργου :  «Βελτίωση της πρόσβασης 

σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 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.1961/04-02-2022 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. Νίτσας Γεώργιος  Αναπληρωματικό μέλος  

     9. Αμάραντος Σταύρος  -    Τακτικό μέλος  

 

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

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών , του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Ηλ.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 

για την κατασκευή του έργου. 

5. Την από 2/2/2022 αίτηση της αναδόχου  εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε  

του έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας» περί παράτασης προθεσμίας το έργου  

6.Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 περί προθεσμιών 

•Α’ ΓΕΝΙΚΑ 

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά): 

 

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 
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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. 

 

2. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό 

 

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

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.145.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει απο το πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ » από μεταφορά του έργου απο το πρόγραμμα 

'' ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ''  

β) Με την υπ’αριθμ  254/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας 

(ΑΔΑΜ 20AWRD007143632 ) έγινε η ανάθεση-κατακύρωση του έργου στην  εργοληπτική 

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

γ).  Το συμφωνητικό έγινε την  05/08/2020  μεταξύ του Νόμιμου εκπροσώπου ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ 

του Φιλίππου, της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης « ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε » και του 

Δήμου Πρέβεζας για το ποσό  447.591,69 ευρώ (χωρις Φ.Π.Α) και 555.013,70 (με ΦΠΑ)  & η 

εγκατάσταση έγινε αυθημερόν. 

 

4. Προθεσμίες 

 Προθεσμία πού τάσσει  η αρχική σύμβαση : (12) μήνες ήτοι στις 05/08/2021 

             1η παράταση εργασιών με την αρ.410/2021 Α.Ο.Ε μέχρι 05/02/2022 

 

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας 

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών 447.591,69  €  πλέον  Φ.Π.Α και 555.013,70 ευρώ  

με Φ.Π.Α. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την  έγκριση τετράμηνης παράτασης προθεσμίας του έργου : ««Βελτίωση της 

πρόσβασης σε γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας»  

ήτοι μέχρι 05/06 /2022 για τους παρακάτω λόγους που αιτείται στην υπ’αριθμ. πρωτ. 

1757/2.2.2022 αίτηση του η ανάδοχος   εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ήτοι 

: 

α) Ο ιδιαίτερα βροχερός χειμώνας δεν επιτρέπει να εκτελεσθούν οι εργασίες σκυροδετήσεων  

και ασφαλτόστρωσης στο τελευταίο τμήμα του έργου στην περιοχή της Καστροσυκιάς.  

 β) Από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως και σήμερα επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της 

πανδημίας Covid19 ειδικές συνθήκες που επηρέασαν το ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα 

την ομαλή ροή των εργασιών  όπως την λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό 

προσωπικού ,την έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία 

παραλαβής αυτών έγκαιρα λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την 
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πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας προσωπικού της 

επιχείρησης, καραντίνας κλπ ) 

Οι συνθήκες της πανδημίας επηρέασαν : 1) το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης μας, μιας 

και υπήρξε κρούσμα στο προσωπικό της επιχείρησης. 2) τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων 

που εκτελεί η εταιρεία μας, η οποία καθυστερεί εξαιρετικά πράγμα που μας δημιουργεί ιδιαίτερα 

προβλήματα ρευστότητας και συνεπακόλουθα αδυναμία εντατικοποίησης εργασιών σε όλα τα 

έργα. 

Το έργο  βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης του και εκκρεμούν κάποιες σκυροδετήσεις 

κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου καθώς και η ασφαλτόστρωση στο τμήμα της 

Καστροσυκιάς.….». 

                             

    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, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Εγκρίνει την τετράμηνη παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση της πρόσβασης σε 

γεωργική γή και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας» ήτοι μέχρι 

05/06/2022 για τους παρακάτω λόγους που αιτείται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1757/2.2.2022 

αίτηση του η ανάδοχος   εργοληπτική επιχείρηση ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε ήτοι: 

 α) Ο ιδιαίτερα βροχερός χειμώνας δεν επιτρέπει να εκτελεσθούν οι εργασίες σκυροδετήσεων  

και ασφαλτόστρωσης στο τελευταίο τμήμα του έργου στην περιοχή της Καστροσυκιάς.  

 β) Από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως και σήμερα επικρατούν παγκοσμίως ένεκα της 

πανδημίας Covid19 ειδικές συνθήκες που επηρέασαν το ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα 

την ομαλή ροή των εργασιών  όπως την λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με μειωμένο αριθμό 

προσωπικού ,την έλλειψη των πρώτων υλών για την κατασκευή του έργου, αδυναμία 

παραλαβής αυτών έγκαιρα λόγω προβλημάτων στις μεταφορές και έλλειψη προσωπικού για την 

πραγματοποίηση των εργασιών αυτών (λόγω αναστολής, ασθένειας προσωπικού της 

επιχείρησης, καραντίνας κλπ ) 

Οι συνθήκες της πανδημίας επηρέασαν : 1) το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης μας, μιας 

και υπήρξε κρούσμα στο προσωπικό της επιχείρησης. 2) τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων 

που εκτελεί η εταιρεία μας, η οποία καθυστερεί εξαιρετικά πράγμα που μας δημιουργεί ιδιαίτερα 

προβλήματα ρευστότητας και συνεπακόλουθα αδυναμία εντατικοποίησης εργασιών σε όλα τα 

έργα. 

Το έργο βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσης του και εκκρεμούν κάποιες σκυροδετήσεις 

κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου καθώς και η ασφαλτόστρωση στο τμήμα της Καστροσυκιάς 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  49/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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