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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 20/2021 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 Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 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.8271/16-04-2021 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος    1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

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

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 160 θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.H.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 03/07/2019 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του αναδόχου 

για την κατασκευή του έργου. 

5. Την από 19/04/2021 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  
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6. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 περί προθεσμιών, παραγράφους 8,9,10 του Ν.4412/2016 

καθώς και άρθρο 5 της ΕΣΥ του έργου.  

• Α’ ΓΕΝΙΚΑ 

1.Περιγραφή του αντικειμένου της εργολαβίας (περιληπτικά): 

 

. 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 και κάθε είδους δαπάνη  για την 

επισκευή και την συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Πρέβεζας.  

 

3. Μελέτη -Συμβατικά Τεύχη –Συμφωνητικό-Χρηματοδότηση 

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 γίνεται 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 από 

ιδίους πόρους του δήμου  Πρέβεζας για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου 

Πρέβεζας με το ποσό των 118.400,00 Ευρώ  

Το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 βάσει της 6ης 

Τροποποίησης αρ.πρωτ. 78561/16-11-2020 (ΑΔΑ : ΩΝΜΑ46ΜΤΛ6-14Κ) της υπ’αριθμ 5133/23-

02-2018 (ΑΔΑ:609Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) πρόσκλησης ΙΙ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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 

1η Παράταση εργασιών μέχρι 31/12/2020 με την υπ’αριθμ.291/2020 Απόφαση Οικο- 

νομικής Επιτροπής  

2η Παράταση εργασιών μέχρι 31/04/2021 με την υπ’αριθμ.707/2020 Απόφαση Οικονο 

μικής Επιτροπής. 

5. Οικονομικά στοιχεία της εργολαβίας 

Συμβατική Δαπάνη Εργασιών   123.387,08  €  πλέον  Φ.Π.Α και 152.999,98 ευρώ με 

τον Φ.Π.Α 

Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου το 80% της αρχικής σύμβασης . 

 

             

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας » ήτοι μέχρι 30/09/2021  για τους λόγους 

που αιτείται στην υπ’αριθμ. πρωτ. 8313/19.04.2021 αίτηση του η ανάδοχος   εργοληπτική 

επιχείρηση ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ήτοι: Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν 

παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19 όπου επηρέασαν το ανθρώπινο δυναμικό και 

συνακόλουθα την ομαλή ροή των εργασιών όπως την λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων με 

ΑΔΑ: ΩΜΡ5ΩΞΧ-Φ0Φ



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 ) 

Επίσης με δεδομένο ότι α) Το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  παρατάθηκε και υλοποιείται έως την 

31η Δεκεμβρίου 2021 βάσει της 6ης Τροποποίησης αρ.πρωτ.78561/16-11-2020 (ΑΔΑ : 

ΩΝΜΑ46ΜΤΛ6-14Κ) της υπ’αριθμ 5133/23-02-2018 (ΑΔΑ:609Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) πρόσκλησης ΙΙ, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην χρηματοδότηση του και β) 

Απομένει μικρό τμήμα για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου και με την 

δοθείσα παράταση αναμένεται και η ολοκλήρωση και του οικονομικού αντικειμένου του έργου 

για την πληρότητα του φακέλου του έργου..…». 

 

                              

 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) 

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πρέβεζας » ήτοι μέχρι 30/09/2021  για τους λόγους 

που αιτείται στην υπ’αριθμ. πρωτ. 8313/19.04.2021 αίτηση του η ανάδοχος   εργοληπτική 

επιχείρηση ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε ήτοι: Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν 

παγκοσμίως ένεκα της πανδημίας Covid19 όπου 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 ) 

Επίσης με δεδομένο ότι α) Το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»  παρατάθηκε και υλοποιείται έως την 

31η Δεκεμβρίου 2021 βάσει της 6ης Τροποποίησης αρ.πρωτ.78561/16-11-2020 (ΑΔΑ : 

ΩΝΜΑ46ΜΤΛ6-14Κ) της υπ’αριθμ 5133/23-02-2018 (ΑΔΑ:609Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) πρόσκλησης ΙΙ, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην χρηματοδότηση του και β) 

Απομένει μικρό τμήμα για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου και με την 

δοθείσα παράταση αναμένεται και η ολοκλήρωση και του οικονομικού αντικειμένου του έργου 

για την πληρότητα του φακέλου του έργου. 

                              

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  207/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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