
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.291/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/2020 της  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

   Θέμα:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου :  ‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
               ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ '' 

  Στην Πρέβεζα,  σήμερα  Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και  ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό
Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε,   σε  τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των
θυρών) η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020
Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  Α΄55/11-3-2020),  ύστερα  από  την
αρ.πρωτ.9880/05-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  1. Ροπόκης Ευάγγελος    -  Τακτικό μέλος 
      2.  Αργυρός Λεωνίδας      - Τακτικό μέλος
     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος    
     4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     5. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     6. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος
     8. Νίτσας Γεώργιος     -     Τακτικό μέλος  

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Στ.Μπόμπορη, δημοτικό υπάλληλο.
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα  παρουσίασε  την εισήγηση  της  Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής: 
  «…Έχοντας υπόψη:
-Τις  διατάξεις  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  τον  Ν.3463/06  και  τις  λοιπές  ισχύουσες
διατάξεις.
-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.
-Τον φάκελο της εργολαβίας.
-Την από 03/07/2019 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου
για την κατασκευή του έργου.
-Την  από  01/06/2020  αίτηση  της  αναδόχου   εργοληπτικής  επιχείρησης  ΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε  του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων
χώρων Δήμου Πρέβεζας » περί παράτασης προθεσμίας το έργου 
- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 περί προθεσμιών

Α’ ΓΕΝΙΚΑ

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά):
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Γενικά οι εργασίες αφορούν στην επισκευή ,συντήρηση των σχολικών  κτιρίων  εσωτερικά και
τις εγκαταστάσεις τους , καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο – αύλειο χώρο των σχολικών
συγκροτημάτων.
 Βασικός στόχος της μελέτης είναι  η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει  με
τρόπο ώστε  να εξασφαλίζεται  η  ασφάλεια  των μαθητών που στεγάζονται  σε  αυτά και  η
βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών .
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις  επίσης αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ασφάλειας των
μαθητών κατά τη προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια  και  περιλαμβάνουν την
κατασκευή διαγραμμίσεων οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και εγκατάσταση
προειδοποιητικών  πινακίδων  περιορισμού  της  ταχύτητας  των  οχημάτων  και  πινακίδων
σήμανσης.
Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που εκτελούνται αφορά κάθε είδους δαπάνη  για την
επισκευή ,συντήρηση των σχολικών κτιρίων και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

 επισκευές - συντηρήσεις μονώσεων ταρατσών, στεγών,  τοίχων, πλακών και άλλων
στοιχείων σκυροδέματος 

 αντικατάσταση υδρορροών 

 πλήρη αποκατάσταση ζημιών τμημάτων εμφανούς σκυροδέματος  που έχουν υποστεί

φθορές λόγω  διάβρωσης οπλισμού και νέες κατασκευές από σκυροδέματα κατηγορίας

C12/15 και C16/20 

 εργασίες διαρρυθμίσεων όπου είναι απαραίτητο να γίνουν για την εύρυθμη λειτουργία

των  σχολικών  μονάδων  που  περιλαμβάνουν  εργασίες  με  οπτοπλινθοδομή  ,

γυψοσανίδες κοινές και τσιμεντοσανίδες

 καθαίρεση  σαθρών  επιχρισμάτων  και  συντήρηση  εσωτερικών  και  εξωτερικών

επιχρισμάτων  και  κάθε  είδους  καθαιρέσεις  (π.χ  πλινθοδομών  ,σκυροδέματος

,πλακών  ,επικεραμώσεων  ,ξύλινων  δαπέδων  ,οροφοκονιαμάτων  ,  φέροντος

οργανισμού  ξύλινων  στεγών,  κιγκλιδωμάτων  κλπ)  που  θα  απαιτηθούν  για  την

βελτίωση της ασφάλειας και των υφιστάμενων συνθηκών λειτουργίας των σχολικών

μονάδων.

 χρωματισμοί σχολικών μονάδων, βοηθητικών χώρων, περιφράξεων και κουφωμάτων

σε όσες αποχρώσεις υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων παραθύρων ή πορτών αφού προηγηθεί  η

αποξήλωση τους με νέα ξύλινης κατασκευής  η κατασκευής αλουμινίου.

 Κατασκευή  ξύλινων  στεγών  ,αντικατάσταση  ζευκτών  στέγης  ,  και  αντικατάσταση

ξύλινου δαπέδου   

 Επιστεγάσεις με επικεράμωση στεγών και αρμοκάλυπτρα αρμών

 επιστρώσεις –επενδύσεις εσωτερικών ή εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια  group 4 ,

πλάκες  μαλακού  μαρμάρου,  κυβόλιθων,  πλάκες  τσιμέντου  αφού  προηγηθεί  η

αποξήλωση των σπασμένων – φθαρμένων .

 επενδύσεις τοίχων με πλακίδια group 1 αφού προηγηθεί η αποξήλωση των σπασμένων

– φθαρμένων πλακιδίων.

 συντήρηση  χώρων  υγιεινής,  δικτύων  ύδρευσης-θέρμανσης  όπως  η  αντικατάσταση

σωληνώσεων  παροχής  νερού,  συντήρησης  της  κεντρικής  θέρμανσης  (αλλαγή

καυστήρα  ,λέβητα  κλπ.)  λόγω διαρροής  και  σημαντικών  φθορών  στην  λειτουργία

τους.
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 αντικατάσταση  θερμαντικών  σωμάτων  λόγω  διαβρώσεων   όπου  απαιτείται  και

συντήρηση των παλαιών σωμάτων.

 αντικατάσταση  ειδών  υγιεινής  όπως  καζανάκια,  λεκάνες,  νιπτήρες  κλπ.  ή  πλήρης

ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής .

 ακόμη στα πλαίσια συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων χώρων

που διαρρυθμίζονται προβλέπεται: η αντικατάσταση των εξαρτημάτων  όταν κρίνεται

απαραίτητο .

 τέλος η συντήρηση και ανακαίνιση του εξωτερικού χώρου - αυλή που αναπτύσσεται

μεταξύ των κτιρίων και της περίφραξης του οικοπέδου όπως : 

 συντήρηση ή συμπλήρωση περίφραξης, σιδηρών αυλόθυρων κλπ. 

 Κατασκευή κιγκλιδωμάτων -προστασίας σε διάφορες θέσεις.

 κατασκευή τμήματος νέας περίφραξης από σιδερένιο  κιγκλίδωμα σε νέο τοιχίο

εμφανούς    οπλισμένου σκυροδέματος .

 ενίσχυση περίφραξης από πλίνθους με επίστεψη σενάζ από οπλισμένο εμφανές

σκυρόδεμα .

 ενίσχυση σιδηρών κιγκλιδωμάτων όπως περίφραξης με πάκτωση σε ικανό βάθος.

 γενικά  συντήρηση  δικτύων  όπως  ύδρευσης,  αποχέτευσης,  άρδευσης,

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 Σήμανση  και  λοιπές  εργασίες  σήμανσης  που  περιλαμβάνουν  ανακλαστήρες

οδοστρώματος  ,διαγραμμίσεις  οδοστρώματος  και  εγκατάσταση  προειδοποιητικών

πινακίδων σήμανσης για την ασφαλή   προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια

3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό

α) ) H μελέτη έχει συνταχθεί  από την Τ.Υ του Δήμου Πρέβεζας με αριθ. 35/2018 
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  300.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει απο το πρόγραμμα ''
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  ''  στον  άξονα προτεραιότητας  ''Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  υποδομές  και
δραστηριότητες των Δήμων'' με το ποσό των 181.600,00 Ευρώ και συγχρηματοδότηση απο
ιδίους πόρους του δήμου  Πρέβεζας για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου
Πρέβεζας με το ποσό των 118.400,00 Ευρώ 
β) Με την υπ’αριθμ  149/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας
(ΑΔΑΜ 19AWRD004937121) έγινε  η  ανάθεση-κατακύρωση του έργου στην  εργοληπτική
επιχείρηση ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   με  έκπτωση   49 %
γ).  Το συμφωνητικό έγινε την  03/07/2019  μεταξύ του Νόμιμου εκπροσώπου Παπάζογλου
Χρήστου  της  αναδόχου  εργοληπτικής  επιχείρησης  ΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και  του Δήμου Πρέβεζας για το ποσό   123.387,08 ευρώ πλέον  ΦΠΑ & η
εγκατάσταση έγινε αυθημερόν.

4. Προθεσμίες
Προθεσμία πού τάσσει  η αρχική σύμβαση : (12) μήνες ήτοι στις 03/07/2020

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας
Συμβατική Δαπάνη Εργασιών   123.387,08  €  πλέον  Φ.Π.Α και 152.999,98 ευρώ με Φ.Π.Α

            
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας » ήτοι μέχρι 31/12/2020 για τους λόγους
που αιτείται  στην υπ’αριθμ.  πρωτ.  9414/1.6.2020 αίτηση του η ανάδοχος   εργοληπτική
επιχείρηση ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε λόγω της πανδημίας Covid19 όπου επηρέασαν το
ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα την ομαλή ροή των εργασιών (αναστολή εργασιών
,απαγόρευση μετακινήσεων ,έλλειψη υλικών κλπ).…».

                             
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν   
 σχετικά. 

        Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 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  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
        

Εγκρίνει την  παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας » ήτοι μέχρι 31/12/2020 για τους λόγους
που αιτείται  στην υπ’αριθμ.  πρωτ.  9414/1.6.2020 αίτηση του η ανάδοχος   εργοληπτική
επιχείρηση ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε λόγω της πανδημίας Covid19 όπου επηρέασαν το
ανθρώπινο δυναμικό και συνακόλουθα την ομαλή ροή των εργασιών (αναστολή εργασιών
,απαγόρευση μετακινήσεων ,έλλειψη υλικών κλπ).

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    291/2020.
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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