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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 10η Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 40/6-112020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. ΓΗΓΑΥ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-2020 εγθύθιην
ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9]
Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 798/2020) θαη
απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκόο απνθάζεσο 808/2020).
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
808/2020).
Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό
κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (17) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, ««Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) – 1νπ
Πξσηνθόιινπ Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ
έξγνπ: «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ», (ζρεηηθό ην αξηζ.
15788/9-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 15711/06-11-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 1νπ
Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ & 1νπ Πξσηνθόιινπ Καλνληζκνύ Σηκώλ
Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 7νπ
ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ΄΄ - αο γλσξίδνπκε όηη από ηε Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ - Ζ/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 71/2018 νξηζηηθή κειέηε κε ηνλ παξαπάλσ
ηίηιν, ζπλνιηθήο δαπάλεο 610.500,00 € (492.338,71€ γηα εξγαζίεο θαη 118.161.29€
γηα Φ.Π.Α). -Mε ηελ ππ’ αξηζ. 731/2018 (ΑΓΑ:9ΛΕΥΧΞΗ-37Π) απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε κε αξηζκό 71/2018 νξηζηηθή κειέηε θαη ε
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εθηέιεζε ηνπ ππόςε έξγνπ, ελώ κε ηελ ππ’ αξηζ. απόθαζε 235/28-04-2020
(ΑΓΑ:ΦΔΝ3ΧΞΗ-Ν7Α) ηεο Ο.Δ. ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ.
69456/14-05-2020 (ΑΓΑ:ΦΦΔΜΟΡ1Φ-ΦΖΑ) όκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ, εγθξίζεθε ην 2ν Πξαθηηθό
Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν
«ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 7νπ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ» θαη αλαδείρζεθε
αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ» κε ηεθκαξηή
έθπησζε 52,86% επί ησλ ηηκώλ ηνπ Σηκνινγίνπ. -Σν πκβαηηθό αληηθείκελν ηεο
εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 287.797,75 € (γηα εξγαζίεο 232.094,96 € θαη
γηα Φ.Π.Α. 55.702,79 €). -Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη έσο
ηελ 07-01-2022. -Σν έξγν αθνξά ζηηο απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο
κνλάδνο ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ, ην νπνίν βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Αζεκάθε
Φσηήια 32. -Ο 1ν Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, έγηλε
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηαθηνπνίεζε
πνζνηήησλ, γηα ηελ αλάισζε απξνβιέπησλ δαπαλώλ ιόγσ παξαιείςεσλ ή
ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή από απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη
νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ θαζώο
θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ην 1ν Πξσηόθνιιν Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδνο
Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), ην νπνίν πεξηιακβάλεη επηά (7) λέεο εξγαζίεο νη
νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ θαηά ηε κειέηε θαη θξίζεθαλ αλαγθαίεο
γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. -Ο 1νο Α.Π.Δ είλαη ζπλνιηθήο δαπάλεο
232.094,96€ (πιένλ Φ.Π.Α) ή 287.797,75€ (κε ηνλ Φ.Π.Α) θαη δελ παξνπζηάδεη
θακία ππέξβαζε ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε. -To Σερληθό πκβνύιην
γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο έγθξηζεο ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα
Δξγαζηώλ & ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
7νπ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ», ε νπνία καο δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζ. πξση.
157/06-11-2020 έγγξαθν. -Οκνίσο κε ην αξ. πξση. 4701/04-11-2020 έγγξαθν ηεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δηαηππώζεθε
ζεηηθή γλώκε γηα ηελ Πξνέγθξηζε Σξνπνπνίεζεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο (1νο ΑΠΔ)
γηα ην έξγν «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 7νπ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ». Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ώκα θαη εγθξηζεί: -ν
1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ & ην 1ν Πξσηόθνιιν Καλνληζκνύ
Σηκώλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 7νπ
ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ». -πλεκκέλα: α) 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο
Δξγαζηώλ & 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. -β) Ζ κε αξηζ. πξση. 157/06-11-2020 Γλσκνδόηεζε
Σερληθνύ πκβνπιίνπ -γ) Ζ κε αξηζ. πξση. 4701/06-11-2020 Γλσκνδόηεζε
Σερληθνύ πκβνπιίνπ - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε
ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40
παξ.1) θαη ην Ν.4412/2016, εγκρίνει ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ
(Α.Π.Δ.) θαη ην 1ν Πξσηόθνιιν Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηώλ
(ΠΚΣΜΝΔ) ηνπ έξγνπ: «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 7νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ»,
ζύκθσλ Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, έγηλε
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηαθηνπνίεζε
πνζνηήησλ, γηα ηελ αλάισζε απξνβιέπησλ δαπαλώλ ιόγσ παξαιείςεσλ ή
ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή από απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη
νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ θαζώο
θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ην 1ν Πξσηόθνιιν Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδνο Νέσλ
Δξγαζηώλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), ην νπνίν πεξηιακβάλεη επηά (7) λέεο εξγαζίεο, νη νπνίεο
δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ θαηά ηε κειέηε θαη θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηελ
άξηηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Ο 1νο Α.Π.Δ είλαη ζπλνιηθήο δαπάλεο 232.094,96€ (πιένλ Φ.Π.Α) ή
287.797,75€ (κε ηνλ Φ.Π.Α) θαη δελ παξνπζηάδεη θακία ππέξβαζε ζρεηηθά κε ηελ
αξρηθή ζύκβαζε.
α κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε.
Διευκρινίζεται ότι:
Από ηε Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Ζ/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ.
71/2018 νξηζηηθή κειέηε κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν, ζπλνιηθήο δαπάλεο 610.500,00€
(492.338,71€ γηα εξγαζίεο θαη 118.161.29€ γηα Φ.Π.Α).
Mε ηελ ππ’ αξηζ. 731/2018 (ΑΓΑ:9ΛΕΥΧΞΗ-37Π) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε κε αξηζκό 71/2018 νξηζηηθή κειέηε θαη ε εθηέιεζε ηνπ
ππόςε έξγνπ, ελώ κε ηελ ππ’ αξηζ. απόθαζε 235/28-04-2020 (ΑΓΑ:ΦΔΝ3ΧΞΗΝ7Α) ηεο Ο.Δ. ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 69456/14-05-2020
(ΑΓΑ:ΦΦΔΜΟΡ1Φ-ΦΖΑ) όκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ, εγθξίζεθε ην 2ν Πξαθηηθό Διέγρνπ Γηθαηνινγεηηθώλ
Καηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 7νπ
ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ» θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ε εξγνιεπηηθή
επηρείξεζε «ΓΑΗΓΑΛΟ ΑΣΔΒΔ» κε ηεθκαξηή έθπησζε 52,86% επί ησλ ηηκώλ
ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σν πκβαηηθό αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
287.797,75 € (γηα εξγαζίεο 232.094,96 € θαη γηα Φ.Π.Α. 55.702,79 €).
Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη έσο ηελ 07ε-01-2022.
Σν έξγν αθνξά ζηηο απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο
εξγαζίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ
Παηξώλ, ην νπνίν βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Αζεκάθε Φσηήια 32.
To Σερληθό πκβνύιην γλσκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο έγθξηζεο ηνπ 1νπ
Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ & ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ
«ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 7νπ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ», ε νπνία
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δηαβηβάζηεθε ζηελ αξκόδηα ππεξεζία κε ην αξηζ. πξση. 157/06-11-2020 έγγξαθν.
Οκνίσο κε ην αξ. πξση. 4701/04-11-2020 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο δηαηππώζεθε ζεηηθή γλώκε γηα ηελ
Πξνέγθξηζε Σξνπνπνίεζεο Ννκηθήο Γέζκεπζεο (1νο ΑΠΔ) γηα ην έξγν
«ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 7νπ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ».
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ
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