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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ),
ζήκεξα, ηελ 21ε Ηοσιίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 26/17-7-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (23) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Η θα Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο
434/2020).
Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο
434/2020).
Η θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 435/2020).
Η θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 442/2020).
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθφ κέινο δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη
θιήζεθε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε αλάγθεο εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν
«ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΧΝ ΠΑΛΑΙΧΝ ΦΑΓΔΙΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΠΑΣΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ.
9397/17-7-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 9346/16-7-2020 εηζήγεζε ηνπ
αλαπιεξσηή θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο
Γήκνπ Παηξέσλ – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε αλάγθεο εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη
απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν «ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΧΝ ΠΑΛΑΙΧΝ ΦΑΓΔΙΧΝ
Δ ΥΧΡΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΠΑΣΡΙΝΟ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ»΄΄ - Ι. Ιζηνξηθφ: - αο γλσξίδνπκε φηη απφ ην ηκήκα Κηηξηαθψλ Έξγσλ ηεο
Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Η/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 54/2018 κειέηε κε ηνλ
παξαπάλσ ηίηιν, ζπλνιηθήο δαπάλεο 910.566,97 € (734.328,20 € γηα εξγαζίεο θαη 176.238,77€
Φ.Π.Α. - Ο Γήκνο Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 557/18 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ
νπνία εγθξίζεθε ε κε αξηζκφ 54/2018 νξηζηηθή κειέηε θαη ε εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ, θαζψο
θαη ηελ απφθαζε 65/19-02-2019 ηεο Ο.Δ. ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 43408/12-032019 φκνηα ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηελ νπνία θπξψζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν
«ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΧΝ ΦΑΓΔΙΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΔ
ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΠΑΣΡΙΝΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ε
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ TESPA Δ.Δ. κε ηεθκαξηή έθπησζε 62,61% επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ.
- Σν πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 340.420,93 € (γηα εξγαζίεο
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274.533,01 € θαη γηα Φ.Π.Α. 65.887,92 €). - Σν έξγν αθνξά ηελ δηακφξθσζε ησλ Υψξσλ ησλ
Παιαηψλ θαγείσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία «Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο κε εηδίθεπζε ζην
Καξλαβάιη». Κηίξηα δηνίθεζεο θαη θέληξν ελεκέξσζεο. -*Υψξνο πξνβνιήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ
Καξαγθηφδε θαη παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο δεκηνπξγνχ θηγνχξσλ ηνπ Καξαγθηφδε *Υψξνο πξνβνιήο ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ -*Πνιπρψξνο (Αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ-νκηιηψλ, MultimediaCenter, ζεαηξηθή ζθελή, ζθελή παξαδνζηαθήο παξάζηαζεο
Καξαγθηφδε, πξνβνιή ηαηληψλ) -*Υψξνο παξνπζίαζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαη
αλαπαξαγσγήο πξντφλησλ ησλ θαξλαβαιηθψλ δεκηνπξγηψλ ζε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε. *Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ κε έκθαζε ζην θαξλαβάιη θαη ην Καξαγθηφδε. -*Παξνπζίαζε
θαξλαβαιηθψλ δεκηνπξγηψλ, ζηνιψλ, θαπέινπ, κάζθαο θαη άιισλ θαηαζθεπψλ, κε παξνπζίαζε
ηεο δνπιεηάο ησλ δεκηνπξγψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. -*Πεξηνδηθέο παξνπζηάζεηο δεκηνπξγψλ
εκπλεπζκέλσλ απφ ην Καξλαβάιη. -*Σν αξρηθφ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα «INTERREG (V-A) Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Δλάξηζκνο:2017Δ27510010)
θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε Κ.Α 30-7311.0000. - Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ ζπληάρζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ- 1ν ΠΚΣΜΝΔ, πνπ εγθξίζεθαλ
κε ηελ 181/17-03-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Η ζπκβαηηθή
πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ έσο ηελ 22-04-2020. Η νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δελ
θαηέζηε δπλαηή ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν πεξαίσζεο ιφγσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19,
πνπ είρε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ/πξνκεζεπηψλ. - Με ηελ ππ. αξ.
102/29-04-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε 1ε
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ ππφςε έξγνπ έσο ηηο 22/08/2020. - ΙΙ.
Δθηέιεζε έξγνπ – Αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ - ηελ
κειέηε ηνπ παξφληνο έξγνπ πέξαλ ηεο φιεο επηζθεπήο –αλαθαίληζεο ησλ θηηξίσλ, είρε πξνβιεθζεί
ε πιήξεο θαηαζθεπή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
(χδξεπζε-απνρέηεπζε-φκβξηα) ησλ θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ηελ
ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. - Καηά ηελ
εμέιημε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνέθπςαλ νη θάησζη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο: - α) ε κε
ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο –απνρέηεπζεο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ιφγσ
παιαηφηεηαο απηψλ θαζψο θαη θαζηδήζεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα
ππάξρεη αδπλακία πδξνδφηεζεο – απνρέηεπζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. - β) Η έιιεηςε
κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ (Έθζεζε επηζεψξεζεο απφ Αξρεγείν Ππξ/θνχ
ψκαηνο-ΠΔ.ΠΤ.Γ. Γπηηθήο Διιάδαο-ΓΙ.Π.Τ.Ν. ΑΥΑΙΑ Γξαθείν Ππξαζθάιεηαο κε
αξ.πξση.4209 Φ.700.5 (1836ΤΠ.1-3/15) - γ) Η έιιεηςε εμσηεξηθψλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ. Σα ππφ
κειέηε θηίξηα έρνπλ ρξήζε ηέηνηα πνπ επηβάιιεηαη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη εκπνδηδφκελα
άηνκα λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ, ρσξίο πξφβιεκα πξφζβαζεο. - Η Τπεξεζία καο κεηά
απφ αίηεκα ζηελ Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ έιαβε ηελ κε αξηζ. Πξ.
ΤΠ.ΠΟ.Α/ΤΝΔΜΣΔΓΔΠΝΙ/Φ02-β/1603/10-03-2020
έγθξηζε
θαηαζθεπήο
εμσηεξηθψλ
θεθιηκέλσλ επηπέδσλ ζην ρψξν ησλ Παιηψλ θαγείσλ. - Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, εθηηκάηαη φηη νη
απξφβιεπηεο θαη αλαγθαίεο πξφζζεηεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ησλ θηηξίσλ θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ. - Η αμηνιφγεζε ησλ αλαγθαίσλ
απηψλ εξγαζηψλ έγηλε απφ ηελ Τπεξεζία καο κεηά απφ επηηφπνπ απηνςία ζην ρψξν ησλ Παιηψλ
θαγείσλ θαη θξίλεηαη απαξαίηεην: - α) λα θαηαζθεπαζηεί λέν δίθηπν αγσγψλ χδξεπζεο –
απνρέηεπζεο ζηνλ αχιεην ρψξν θαη λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Καζψο ν αχιεηνο ρψξνο θέξεη θπβνιηζφζηξσζε ε θαηαζθεπή λένπ δηθηχνπ ζα επηθέξεη θαη
αλάινγεο εξγαζίεο επηζθεπήο – απνθαηάζηαζεο θαηεζηξακκέλσλ/βπζηζκέλσλ θπβφιηζσλ. - β) λα
εθαξκνζηνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο (ππξνζβεζηήξαο, ππξνζβεζηηθή θσιηά,
θ.ι.π) - γ) λα δηακνξθσζνχλ νη πιεπξηθέο είζνδνη ησλ θηηξίσλ θαηαζθεπάδνληαο πξνζβάζεηο
πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,30κ, ζρεδφλ ζπλεπίπεδεο κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή ζε αληίζεηε
πεξίπησζε ζπλδεφκελεο κε απηφλ κε θεθιηκέλα επίπεδα θιίζεο κέρξη 6% (κέζα θάιπςεο
πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεοηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ: “ρεδηάδνληαο γηα φινπο”, γηα
ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε, αζθάιεηα θαη άλεζε ησλ ΑΜΔΑ/ εκπνδηδνκέλσλ αηφκσλ Δθηηκάηαη φηη νη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα γηα λα
επηηεπρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ. - χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα πξνέθπςε ε αλάγθε ζχλαςεο ηεο
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ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (..Δ), γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ απηέο νη πξφζζεηεο εξγαζίεο, άθξσο
επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο, δηφηη ε έληαμή ηνπο ζε κειινληηθή εξγνιαβία πξνθαλψο απαηηεί
πάξα πνιχ ρξφλν. - Ο παξφλ 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ) -1ε
πκπιεξσκαηηθή χκβαζε (..) ηεο Αξρηθήο χκβαζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, ζπληάρζεθε
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: - η. ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 «Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά
ηε δηάξθεηά ηνπο θαη ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 22 ηνπ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
“ήζζνλνο αμίαο ηξνπνπνηήζεηο’’ ηεο ζχκβαζεο (έσο ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα
ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ), είλαη απνδεθηέο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο λέαο
ζχκβαζεο. Η ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη
ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. - ηη. ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν.
4412/2016, γηα ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ θαη γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο
πξφζζεηεο εξγαζίεο …«Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132, αλ ππάξρεη αλάγθε
λα εθηειεζζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ
πξντζηακέλε αξρή ε εθηέιεζή ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ
……..» θαη - ηηη. ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ λ. 4412/2016 «Δηδηθά ζέκαηα ηξνπνπνηήζεσλ ζπκβάζεσλ
θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο. Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ - Νέεο εξγαζίεο» …α)…Ο θνξέαο θαηαζθεπήο
ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν, νχηε ζηελ πξψηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο
θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ
πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα
δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο
αλαζέηνπζεο αξρέο ή φηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή
ζχκβαζε είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή
ηεο θχζε. - Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ παξφληνο 2νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 315.648,78€
(ρσξίο ΦΠΑ). Παξνπζηάδεηαη δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 41.115,77€
(ρσξίο ΦΠΑ.) ή πνζνζηφ 14,98% ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. - Η
εθηίκεζε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ
εξγαζηψλ είλαη ε θαησηέξσ: - Η εθηίκεζε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ επεηγνπζψλ θαη
απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα Ι. - ΠΙΝΑΚΑ Ι.
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Δξγαζίεο κε Γ.Δ. &
Ο.Δ.
Απξφβιεπηα

ΑΡΥΙΚΗ
ΤΜΒΑΗ

Δγθεθξηκέλνο
1νο Α.Π.Δ.

231.770,40

265.000,95

34.765,56

35,01

266.536,96

265.035,96

0,00
7.997,05

1.500,00
7.997,05

Πξνηεηλφκελνο 2νο
Α.Π.Δ
299.680,80
5.345,93

χλνιν Ι
Απνινγηζηηθά
Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ (ΑΔΚΚ)
Αλαζεψξεζε
χλνιν ΙΙ

305.026,73
2.500,00
8.122,05
315.648,78

Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ χλνιν

274.533,01

274.533,01

65.887,92
340.420,93

65.887,92
340.420,93

ΤΠΔΡΒΑΗ ΣΗ
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΗ
ΓΑΠΑΝΗ Δ
ΠΟΟΣΟ 14,98%

75.755,70
391.404,48
391.404,48

-Καηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ψκα θαη εγθξίλεη: ηελ
αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν «ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ
ΥΧΡΧΝ ΦΑΓΔΙΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ
ΠΑΣΡΙΝΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» - πλεκκέλα: - 1. Έθζεζε επηζεψξεζεο απφ Αξρεγείν Ππξ/θνχ
ψκαηνο-ΠΔ.ΠΤ.Γ. Γπηηθήο Διιάδαο-ΓΙ.Π.Τ.Ν. ΑΥΑΙΑ-Γξαθείν Ππξαζθάιεηαο κε
αξ.πξση.4209 Φ.700.5 (1836ΤΠ.1-3/15) - 2. Έγθξηζε θαηαζθεπήο εμσηεξηθψλ θεθιηκέλσλ
επηπέδσλ αξηζ. πξση.ΤΠ.ΠΟ.Α/ΤΝΔΜΣΔΓΔΠΝΙ/Φ02-β/1603 - 3. Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα
δηακφξθσζεο αθαιχπηνπ ρψξνπ - Ο αλαπιεξσηήο θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ
θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη ηνλ αξκφδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη:
Η. Ηζηορηθό:
Απφ ην ηκήκα Κηηξηαθψλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Η/Μ,
ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 54/2018 κειέηε ζπλνιηθήο δαπάλεο 910.566,97 € (734.328,20 € γηα
εξγαζίεο θαη 176.238,77€ Φ.Π.Α).
Ο Γήκνο Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 557/18 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ελέθξηλε
ηελ κε αξηζκφ 54/2018 νξηζηηθή κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ.
Με ηελ αξηζ. 65/19-02-2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία
λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 43408/12-03-2019 φκνηα ηεο Πεξηθέξεηαο, νπνία θπξψζεθαλ ηα
πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΧΝ ΦΑΓΔΙΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΠΑΣΡΙΝΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» θαη
αλαδείρζεθε αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ε ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ TESPA Δ.Δ. κε ηεθκαξηή έθπησζε
62,61% επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σν πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 340.420,93 € (γηα
εξγαζίεο 274.533,01 € θαη γηα Φ.Π.Α. 65.887,92 €).
Σν έξγν αθνξά ζηελ δηακφξθσζε ησλ Υψξσλ ησλ Παιαηψλ θαγείσλ κε ζθνπφ ηε
δεκηνπξγία «Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο κε εηδίθεπζε ζην Καξλαβάιη». Κηίξηα δηνίθεζεο θαη
θέληξν ελεκέξσζεο.
 Υψξνο πξνβνιήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Καξαγθηφδε θαη παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο
δεκηνπξγνχ θηγνχξσλ ηνπ Καξαγθηφδε
 Υψξνο πξνβνιήο ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ
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Πνιπρψξνο (Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ-νκηιηψλ, MultimediaCenter, ζεαηξηθή ζθελή, ζθελή
παξαδνζηαθήο παξάζηαζεο Καξαγθηφδε, πξνβνιή ηαηληψλ)
 Υψξνο παξνπζίαζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαη αλαπαξαγσγήο πξντφλησλ ησλ
θαξλαβαιηθψλ δεκηνπξγηψλ ζε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε.
 Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ κε έκθαζε ζην θαξλαβάιη θαη ην Καξαγθηφδε.
 Παξνπζίαζε θαξλαβαιηθψλ δεκηνπξγηψλ, ζηνιψλ, θαπέινπ, κάζθαο θαη άιισλ
θαηαζθεπψλ, κε παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ησλ δεκηνπξγψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
 Πεξηνδηθέο παξνπζηάζεηο δεκηνπξγψλ εκπλεπζκέλσλ απφ ην Καξλαβάιη.
Σν αξρηθφ έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «INTERREG (V-A)
Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Δλάξηζκνο:2017Δ27510010) θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ κε Κ.Α 30-7311.0000.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ1ν ΠΚΣΜΝΔ, πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζ. 181/17-03-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ έσο ηελ 22α-04-2020. Η νινθιήξσζε
ησλ εξγαζηψλ δελ θαηέζηε δπλαηή ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν πεξαίσζεο ιφγσ δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19, πνπ είρε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ/πξνκεζεπηψλ.
Με ηελ ππ. αξηζ. 102/29-04-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ ππφςε έξγνπ έσο
ηηο 22/08/2020.
ΗΗ. Δθηέιεζε έργοσ – Αλάγθε εθηέιεζες επεηγοσζώλ θαη απρόβιεπηωλ πρόζζεηωλ
εργαζηώλ
ηελ κειέηε ηνπ παξφληνο έξγνπ πέξαλ ηεο φιεο επηζθεπήο –αλαθαίληζεο ησλ θηηξίσλ,
είρε πξνβιεθζεί ε πιήξεο θαηαζθεπή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ (χδξεπζε-απνρέηεπζε-φκβξηα) ησλ θηηξίσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο
εγθεθξηκέλεο κειέηεο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ εμέιημε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνέθπςαλ νη θάησζη απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο:
α)
Η κε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο –απνρέηεπζεο ηνπ αχιεηνπ
ρψξνπ ιφγσ παιαηφηεηαο απηψλ θαζψο θαη θαζηδήζεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί. Απνηέιεζκα απηνχ
είλαη λα ππάξρεη αδπλακία πδξνδφηεζεο – απνρέηεπζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
β)
Η έιιεηςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ (Έθζεζε επηζεψξεζεο απφ
Αξρεγείν Ππξ/θνχ ψκαηνο-ΠΔ.ΠΤ.Γ. Γπηηθήο Διιάδαο-ΓΙ.Π.Τ.Ν. ΑΥΑΙΑ-Γξαθείν
Ππξαζθάιεηαο κε αξ.πξση.4209 Φ.700.5 (1836ΤΠ.1-3/15)
γ)
Η έιιεηςε εμσηεξηθψλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ. Σα ππφ κειέηε θηίξηα έρνπλ ρξήζε ηέηνηα
πνπ επηβάιιεηαη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη εκπνδηδφκελα άηνκα λα κπνξνχλ λα ηα
ρξεζηκνπνηνχλ, ρσξίο πξφβιεκα πξφζβαζεο.
Η αξκφδηα Τπεξεζία κεηά απφ αίηεκα ζηελ Τπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ έιαβε ηελ κε
αξηζ. Πξ. ΤΠ.ΠΟ.Α/ΤΝΔΜΣΔΓΔΠΝΗ/Φ02-β/1603/10-03-2020 έγθξηζε θαηαζθεπήο
εμσηεξηθψλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ ζην ρψξν ησλ Παιηψλ θαγείσλ.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, εθηηκάηαη φηη νη απξφβιεπηεο θαη αλαγθαίεο πξφζζεηεο
επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εχξπζκε
ιεηηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ γηα φιεο ηηο
θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ.
Η αμηνιφγεζε ησλ αλαγθαίσλ απηψλ εξγαζηψλ έγηλε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία κεηά απφ
επηηφπνπ απηνςία ζην ρψξν ησλ Παιηψλ θαγείσλ θαη θξίλεηαη απαξαίηεην:
α)
Να θαηαζθεπαζηεί λέν δίθηπν αγσγψλ χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ζηνλ αχιεην ρψξν θαη λα
ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Καζψο ν αχιεηνο ρψξνο θέξεη
θπβνιηζφζηξσζε ε θαηαζθεπή λένπ δηθηχνπ ζα επηθέξεη θαη αλάινγεο εξγαζίεο επηζθεπήο –
απνθαηάζηαζεο θαηεζηξακκέλσλ/βπζηζκέλσλ θπβφιηζσλ.
β)
Να εθαξκνζηνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο (ππξνζβεζηήξαο, ππξνζβεζηηθή
θσιηά, θ.ι.π)
γ)
Να δηακνξθσζνχλ νη πιεπξηθέο είζνδνη ησλ θηηξίσλ θαηαζθεπάδνληαο πξνζβάζεηο
πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,30κ, ζρεδφλ ζπλεπίπεδεο κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή ζε αληίζεηε
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πεξίπησζε ζπλδεφκελεο κε απηφλ κε θεθιηκέλα επίπεδα θιίζεο κέρξη 6% (κέζα θάιπςεο
πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεοηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ: “ρεδηάδνληαο γηα φινπο”, γηα
ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε, αζθάιεηα θαη άλεζε ησλ ΑΜΔΑ/εκπνδηδνκέλσλ αηφκσλ
Δθηηκάηαη φηη νη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα
γηα λα επηηεπρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ.
χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα πξνέθπςε ε αλάγθε ζχλαςεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο (..Δ), γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ απηέο νη πξφζζεηεο εξγαζίεο, άθξσο επείγνπζεο θαη
απξφβιεπηεο, δηφηη ε έληαμή ηνπο ζε κειινληηθή εξγνιαβία πξνθαλψο απαηηεί πάξα πνιχ ρξφλν.
Ο παξψλ 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ) -1ε πκπιεξσκαηηθή
χκβαζε (..) ηεο Αξρηθήο χκβαζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο:
i)
Tνπ άρζροσ 132 ηοσ Ν. 4412/2016 «Τποποποίηζη ζςμβάζευν καηά ηη διάπκειά ηοςρ
θαη ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 22 ηνπ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία “ήζζονορ αξίαρ
ηποποποιήζειρ’’ ηεο ζχκβαζεο (έσο ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο
έξγσλ), είλαη απνδεθηέο, συπίρ να απαιηείηαι νέα διαδικαζία ζύνατηρ νέαρ ζύμβαζηρ. Η
ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. Σε
πεξίπησζε δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο
αμίαο ησλ δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ.
ii)
Tνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ θαη γηα λα
ζπκπεξηιεθζνχλ επείγοσζες θαη απρόβιεπηες πρόζζεηες εργαζίες …«Υπό ηελ επηθύιαμε ησλ
νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132, αν ςπάπσει ανάγκη να εκηελεζθούν επείγοςζερ και αππόβλεπηερ
ππόζθεηερ επγαζίερ μποπεί να εγκπιθεί από ηην πποφζηαμένη απσή η εκηέλεζή ηοςρ ππιν από ηη
ζύνηαξη Ανακεθαλαιυηικού Πίνακα Επγαζιών ……..» θαη
iii)
Tνπ άξζξνπ 156 ηνπ λ. 4412/2016 «Ειδικά θέμαηα ηποποποιήζευν ζςμβάζευν καηά ηη
διάπκειά ηοςρ. Αςξομειώζειρ επγαζιών - Νέερ επγαζίερ» …α)…Ο θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθύςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθώλ εξγαζηώλ πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθό αλαηεζέλ έξγν, νύηε ζηελ πξώηε ζπλαθζείζα ζύκβαζε θαη νη νπνίεο
θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιόγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, όπσο απηό
πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζύκβαζε, λα ζπλάπηεη ζύκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνύλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνύλ
από ηελ θύξηα ζύκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή
όηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλόηη κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ από ηελ αξρηθή ζύκβαζε είλαη απόιπηα
αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θύζε.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ παξφληνο 2νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 315.648,78€ (ρσξίο
ΦΠΑ). Παξνπζηάδεηαη δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 41.115,77€ (ρσξίο
ΦΠΑ.) ή πνζνζηφ 14,98% ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Η εθηίκεζε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ
πξφζζεησλ εξγαζηψλ πεξηγξάθεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν Πίλαθα Ι.
ΠΗΝΑΚΑ Η.
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Δξγαζίεο κε Γ.Δ. &
Ο.Δ.
Απξφβιεπηα

ΑΡΥΗΚΖ
ΤΜΒΑΖ

Δγθεθρηκέλος
1ος Α.Π.Δ.

231.770,40

265.000,95

34.765,56

35,01

266.536,96

265.035,96

Προηεηλόκελος
2ος Α.Π.Δ
299.680,80
5.345,93

χλνιν Ι
Απνινγηζηηθά
Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ (ΑΔΚΚ)
Αλαζεψξεζε
χλνιν ΙΙ

305.026,73
2.500,00

0,00
7.997,05

1.500,00
7.997,05

8.122,05
315.648,78

Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ χλνιν

274.533,01

274.533,01

65.887,92
340.420,93

65.887,92
340.420,93

ΤΠΔΡΒΑΖ ΣΖ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ
ΓΑΠΑΝΖ Δ
ΠΟΟΣΟ 14,98%

75.755,70
391.404,48
391.404,48

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή, εγθρίλεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο
επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν: «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ
ΠΑΛΑΗΧΝ ΦΑΓΔΗΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΜΔ
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ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗ».
Σν ζπλνιηθφ πνζφ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 315.648,78 € (τωρίς ΦΠΑ).
Παξνπζηάδεηαη δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 41.115,77 € (ρσξίο
ΦΠΑ) ή πνζνζηφ 14,98% ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παρόληα Μέιε
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
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