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: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 20/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 136/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε 1νπ Α.Ξ.Δ. θαη παξάηαζεο ρξφλνπ
πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ: “Ππληήξεζε &
επηζθεπή
θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
ζρνιείσλ” (Α.Κ. 31/2020)».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ηελ 8ε ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
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ππ΄αξηζ. πξση. 12533/18/3-6-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθχθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 8)
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
1) Θνπεινχζνο Σξήζηνο θαη 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.


Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Η.Νπζηακπαζίδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε ζην 2ν ζέκα
ηεο Ζ.Γ..

Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηηο αξηζ. πξση. 12106/31-5-2022 θαη 12105/31-5-2022 εηζεγήζεηο
ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Α)
ΘΔΚΑ:

Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ
«Ππληήξεζε & επηζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» (ΑΚ
:31/2020)»

ΥΔΣΗΘΟ: Ξξνυπνινγηζκφο: 470.000,00 € (κε Φ.Ξ.Α.)
Ππκβαηηθή Γαπάλε: 281.516,79 € (κε Φ.Ξ.Α.)
Ξξνηεηλφκελε Γαπάλε 1νπ Α.Ξ.Δ.: 281.516,79 (κε Φ.Ξ.Α.)
Αλάδνρνο: BUILD & BOND TEXNIKH ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΔΞΔ
Δπηβιέπσλ: ΘΗΡΠΗΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ –ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΑΛΡΩΛΗΑ

Θχξηε Ξξφεδξε,
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Παο ππνβάινπκε ζπλεκκέλα ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ- Ξίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ «Ππληήξεζε & επηζθεπή-θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» (ΑΚ :31/2020)
θαη παξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Ν.Δ. εηζάγεηε ην ζέκα γηα
ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηεο Ν.Δ. ζαο γλσξίδνπκε φηη:
Ν παξψλ Α.Ξ.Δ. ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο απμνκεηψζεηο ησλ
εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κεηά απφ αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο θαη νη νπνίεο
θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ρσξίο
λα ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα δηαθξηηά ζηνηρεία
απηνχ θαη δελ απμάλνπλ ηελ ζπκβαηηθή δαπάλε απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
Νη πξνηεηλφκελεο κε ην παξφληα 1ν Α.Ξ.Δ. κεηαβνιέο πνζνηήησλ είλαη εληφο
ησλ απνδεθηψλ νξίσλ. Γελ ηξνπνπνηείηαη ην “βαζηθφ ζρέδην” ηνπ έξγνπ, νχηε ηα
βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία απηνχ, δελ ζίγεηαη ε πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
έξγνπ.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 1ν Α.Ξ.Δ. (φπσο
θαίλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα Δξγαζηψλ) αλαιχεηαη σο
αθνινχζσο:

ΓΑΠΑΛΔ

ΑΡΥΗΘΖ ΤΚΒΑΖ

Πχλνιν εξγαζηψλ (κε ΓΔ & ΝΔ )
Απξφβιεπηα
Πχλνιν 1
Απνινγηζηηθέο Δξγαζίεο
Αλαζεψξεζε
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1ορ ΑΠΔ

194.861,83

224.087,26

29.229,28

3,85

96.589,31

224.091,11

2.850,00

2.850,00

88,55

88,55
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Πχλνιν 2

227.029,67

227.029,67

54.487,12

54.487,12

281.516,79

281.516,79

Ξξνζηίζεηαη Φ.Ξ.Α. 24%
ΤΛΟΙΟ

Κε ηνλ παξφληα 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα Δξγαζηψλ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ
εξγαζηψλ κε ην Φ.Ξ.Α. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 281.516,79€ εθ ησλ νπνίσλ
224.087,26€ γηα εξγαζίεο, 88,55€ γηα αλαζεψξεζε θαη 54.487,12€ γηα Φ.Ξ.Α. θαη
είλαη ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε.
Κεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, σο Ξξντζηακέλε
Αξρή, λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Ξ.Δ.
Β)

ΘΔΚΑ:

Έγκπιση

ΠΣΔΡΗΘΝ:

Ζ ππ’ αξ. πξση. ΓΛΦΛΣ 11717/26-05-22 αίηεζε ηεο αλαδφρνπ
εηαηξείαο.

παπάτασηρ

σπόνος

«ςντήπηση
&
επισκεςή
σσολείων» Α.Κ.: 31/2020

πεπαίωσηρ

κτιπιακών

τος

έπγος

:

εγκαταστάσεων

Θχξηε Ξξφεδξε,
Παο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα θσηναληίγξαθν ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο αίηεζεο
παξάηαζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Ππληήξεζε & επηζθεπή θηηξηαθψλ

εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» Α.Κ.: 31/2020 θαη παξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή
ζπλεδξίαζε ηεο O.E. λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηεο Ν.Δ. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Α. Αντικείμενο τος έπγος :
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη:
Δπηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδφλαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ ρψξσλ. Δλδεηθηηθά νη
εξγαζίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρεη θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ζπλνςίδνληαη ζηηο
κνλψζεηο ηαξαηζψλ, ρξσκαηηζκνχο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ φςεσλ, επηζθεπέο
θνπθσκάησλ, εξγαζίεο νδνπνηίαο (επηζθεπή αχιεησλ ρψξσλ), πδξαπιηθέο &
ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο θ.ι.π.
Β. Αιτιολόγηση τηρ σοπήγησηρ τηρ παπάτασηρ:
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Ιακβάλνληαο ππφςηλ :
1. Ρνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ απφ 26-05-22 (ππ’ αξ.πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
11717/26-05-22) εμππόθεσμη αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ νπνία δεηείηαη
παξάηαζε ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά εννιά (9) μήνερ.
2. Ρν γεγνλφο φηη νη εξγαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ δχλαηαη λα
εθηειεζηνχλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ εηζφδνπ ζηα ζρνιεία (άξζξν 18, Ξ.Γ.79/2017).
Δπνκέλσο νη εξγαζίεο ζηνπο ρψξνπο ζα πξέπεη λα εθηειεζζνχλ ην θαινθαίξη
3. Ρν γεγνλφο φηη ε θχζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε ρξήζε ησλ πιηθψλ επεξεάδνληαη άκεζα
απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πγξαζία, βξνρή) θαη δελ ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή ηνπο
θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο
4. Ρν γεγνλφο φηη γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηνπ 1νπ
ΑΞΔ απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ. Σαιθεδφλαο
5. Ρν φηη δελ πθίζηαηαη ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηηο ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Θ. Α’147) «Γεκφζηεο
Ππκβάζεηο

Έξγσλ,

Ξξνκεζεηψλ

θαη

πεξεζηψλ

(πξνζαξκνγή

ζηηο

Νδεγίεο

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»
Ζ Ρερληθή πεξεζία σο Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ζεσξεί φηη είλαη δίθαηε θαη λφκηκε ε
ρνξήγεζε παξάηαζεο γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη πξνηείλεη, ιακβάλνληαο ππφςε
φια ηα πξναλαθεξφκελα λα ρνξεγεζεί παξάηαζε ηνπ έξγνπ «Ππληήξεζε & επηζθεπή

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζρνιείσλ» Α.Κ.: 31/2020 έσο ηελ 30-09-2022.
Κεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο εγθξίλεη
παξάηαζε γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ κατά 3 μήνερ απφ ηελ 30ε Ηνπλίνπ
2022 κέρξη θαη ηελ 30ε Πεπηεκβξίνπ 2022.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 20/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Κεηά ηαχηα, ε Ν.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ αξηζ.
A.M. 31/2020, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη
κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ απηέο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4623/19
θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20
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Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Θ. Α’147) «Γεκφζηεο
Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»



Ρνλ 1ν Α.Ξ.Δ. θαη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ έξγνπ



Ρνπο ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ απφ 26-05-22 (ππ’ αξ.πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
11717/26-05-22) εκπξφζεζκε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ



Ρν γεγνλφο φηη νη εξγαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ δελ δχλαηαη λα
εθηειεζηνχλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ εηζφδνπ ζηα ζρνιεία (άξζξν 18,
Ξ.Γ.79/2017).



Ρν γεγνλφο φηη ε θχζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε ρξήζε ησλ πιηθψλ επεξεάδνληαη
άκεζα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πγξαζία, βξνρή) θαη δελ ελδείθλπηαη ε
εθαξκνγή ηνπο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.



Ρν γεγνλφο φηη γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηνπ
1νπ ΑΞΔ απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο-Λ.
Σαιθεδφλαο



Ρν φηη δελ πθίζηαηαη ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο γηα ηηο ρξνληθέο
θαζπζηεξήζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή
ζχκβαζε.

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Α)
Ρελ έγκπιση ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Ξίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «ςντήπηση
& επισκεςή κτιπιακών εγκαταστάσεων σσολείων» (ΑΚ :31/2020), ην
ζπλνιηθφ χςνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ νπνίνπ (κε Φ.Ξ.Α.) αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
281.516,79€ εθ ησλ νπνίσλ 224.087,26€ γηα εξγαζίεο, 88,55€ γηα αλαζεψξεζε θαη
54.487,12€ γηα Φ.Ξ.Α. θαη είλαη ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε.

Πηνηρεία ηνπ έξγνπ:

Ξξνυπνινγηζκφο: 470.000,00 € (κε Φ.Ξ.Α.)
Ππκβαηηθή Γαπάλε: 281.516,79 € (κε Φ.Ξ.Α.)
Ξξνηεηλφκελε Γαπάλε 1νπ Α.Ξ.Δ.: 281.516,79 (κε Φ.Ξ.Α.)
Αλάδνρνο: BUILD & BOND TEXNIKH ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΖ ΔΞΔ
Δπηβιέπσλ: ΘΗΡΠΗΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ –ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝ ΑΛΡΩΛΗΑ
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Ν 1νο Α.Ξ.Δ. ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο απμνκεηψζεηο ησλ
εγθεθξηκέλσλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, κεηά απφ αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο θαη νη νπνίεο θαζίζηαληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα ηξνπνπνηείηαη
ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηα δηαθξηηά ζηνηρεία απηνχ θαη δελ απμάλνπλ
ηελ ζπκβαηηθή δαπάλε απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Νη πξνηεηλφκελεο κε ηνλ παξφληα 1ν Α.Ξ.Δ. κεηαβνιέο πνζνηήησλ είλαη εληφο
ησλ απνδεθηψλ νξίσλ. Γελ ηξνπνπνηείηαη ην “βαζηθφ ζρέδην” ηνπ έξγνπ, νχηε ηα
βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία απηνχ, δελ ζίγεηαη ε πνηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
έξγνπ.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 1ν Α.Ξ.Δ. (φπσο
θαίλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα
Δξγαζηψλ) αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:

ΓΑΠΑΛΔ

ΑΡΥΗΘΖ ΤΚΒΑΖ

Πχλνιν εξγαζηψλ (κε ΓΔ & ΝΔ )
Απξφβιεπηα
Πχλνιν 1
Απνινγηζηηθέο Δξγαζίεο
Αλαζεψξεζε
Πχλνιν 2
Ξξνζηίζεηαη Φ.Ξ.Α. 24%
ΤΛΟΙΟ

1ορ ΑΠΔ

194.861,83

224.087,26

29.229,28

3,85

96.589,31

224.091,11

2.850,00

2.850,00

88,55

88,55

227.029,67

227.029,67

54.487,12

54.487,12

281.516,79

281.516,79

Κε ηνλ παξφληα 1ν Αλαθεθαιαησηηθφ Ξίλαθα Δξγαζηψλ, ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ
εξγαζηψλ κε ην Φ.Ξ.Α. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 281.516,79€ εθ ησλ νπνίσλ
224.087,26€ γηα εξγαζίεο, 88,55€ γηα αλαζεψξεζε θαη 54.487,12€ γηα Φ.Ξ.Α. θαη
είλαη ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε.
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Β) Ρελ έγκπιση παξάηαζεο ρξφλνπ πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «ςντήπηση &
επισκεςή κτιπιακών εγκαταστάσεων σσολείων» (ΑΚ :31/2020) κατά τπειρ
(3) μήνερ, ήηνη απφ ηελ 30ή Ηνπλίνπ 2022 κέρξη θαη ηελ 30ή Πεπηεκβξίνπ 2022, γηα
ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξφκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο θαη ηελ ζρεηηθή αίηεζε
ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ ιφγνπο.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 136/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δσωτεπική Γιανομή :
-

Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο θαη Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ
Γξαθείν ΓΔΞ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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