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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 15
η
 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 46/11-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Νηθόιανο 

Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 10] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ κνλαδηθνύ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 888/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 895/2020). 

O θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 895/2020).  

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 896/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 897/2020). 

Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (14) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) Αξρηθήο ύκβαζεο θαη 

έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 Πξσηνθόιινπ Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ 

(Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΙΔ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ Δ ΥΟΛΙΚΑ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ», αλαδόρνπ Σξίγθα Βαζίιεηνπ ηνπ Αλδξέα», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

17306/11-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16340/19-11-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ - ΘΔΜΑ: ΄΄Έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνύ 

Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) Αξρηθήο ύκβαζεο θαη έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξσηόθνιινπ 

Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«EΡΓΑΙΔ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ Δ ΥΟΛΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ» αλαδόρνπ Σξίγθα 

Βαζίιεηνπ ηνπ Αλδξέα΄΄ - πλεκκέλα: - α) 1νο Α.Π.Δ., Αηηηνινγηθή έθζεζε - β) 1
ν
 

ΠΚΣΜΝΔ - γ) Θεηηθή γλσκνδόηεζε από Σερληθό πκβνύιην Γ.Δ. - αο απνζηέιινπκε 

ζπλεκκέλα ηνλ 1
ν
 Α.Π.Δ ηνπ έξγνπ «EΡΓΑΙΔ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ Δ ΥΟΛΙΚΑ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ», πνπ θαηαζθεπάδεη ν Αλάδνρνο ΣΡΙΓΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΟΤ 

ΑΝΓΡΔΑ, όπσο επίζεο θαη ηνλ έιεγρό ηνπ ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

ΑΔΑ: ΨΙΖΝΩΞΙ-Υ1Χ



20/2006 θαη ζαο γλσξίδνπκε όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο αμίαο εξγαζηώλ ηνπ 1
νπ

 Α.Π.Δ. 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 118.111,57 € γηα εξγαζίεο κε ΓΔ+ΟΔ 18%, - 1,11 € ινγηζηηθό 

ιάζνο, 2.554,65 € γηα απξόβιεπηα, 472,59 € γηα πξόβιεςε αλαζεώξεζεο θαη 29.073,05 € 

γηα Φ.Π.Α., ζύλνιν 150.210,75 €. - ηνλ 1ν ΑΠΔ γίλεηαη ρξήζε απξνβιέπησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη επί πιένλ δαπάλεο. - Οη εξγαζίεο επί έιαηηνλ θαη επί 

έιαζζνλ είλαη ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε θαη δελ κεηαβάιιεηαη ην νηθνλνκηθό 

αληηθείκελν. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ώκα ηα εμήο: - 

Έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) Αξρηθήο ύκβαζεο θαη 

έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξσηόθνιινπ Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ 

(Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: - «EΡΓΑΙΔ ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ Δ ΥΟΛΙΚΑ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ.» πνπ θαηαζθεπάδεη ν Αλάδνρνο ΣΡΙΓΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΟΤ 

ΑΝΓΡΔΑ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. 

Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)  

θαη ην Ν.4412/2016, εγκρίνει ηνλ 1
ν 

Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) 

Αξρηθήο ύκβαζεο θαη ην 1
ν
 Πξσηόθνιιν Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηώλ 

(Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΡΓΑΗΔ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΥΟΛΗΚΑ 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ», πνπ θαηαζθεπάδεη ν Αλάδνρνο ΣΡΙΓΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΟΤ 

ΑΝΓΡΔΑ, ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε.  

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο αμίαο εξγαζηώλ ηνπ 1
νπ

 Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

118.111,57 € γηα εξγαζίεο κε ΓΔ+ΟΔ 18%, - 1,11 € ινγηζηηθό ιάζνο, 2.554,65 € γηα 

απξόβιεπηα, 472,59 € γηα πξόβιεςε αλαζεώξεζεο θαη 29.073,05 € γηα Φ.Π.Α., ζύλνιν 

150.210,75 €.  

ηνλ 1
ν
 ΑΠΔ γίλεηαη ρξήζε απξνβιέπησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη επί πιένλ 

δαπάλεο.  

Οη εξγαζίεο επί έιαηηνλ θαη επί έιαζζνλ είλαη ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε 

θαη δελ κεηαβάιιεηαη ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                   Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: ΨΙΖΝΩΞΙ-Υ1Χ
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