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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 28η Απριλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 15/24-42020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν
δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης
ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης
περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ
κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ 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] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – ηαθηηθό κέινο θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό
κέινο, απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 232/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα
Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ «ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ
ΓΗΠΔΓΟ ΑΝΧ ΚΑΣΡΙΣΙΟΤ»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 4744/24-4-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 4637/22-4-2020 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 – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ
«ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΠΔΓΟ ΑΝΧ ΚΑΣΡΙΣΙΟΤ»΄΄ αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ
«ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΠΔΓΟ ΑΝΧ ΚΑΣΡΙΣΙΟΤ»
αξρηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 66.000,00 € (κε Φ.Π.Α.) θαζώο θαη ζρεηηθή επ’ απηνύ
Αηηηνινγηθή Έθζεζε. - Η δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ζηηο 25/06/2018, ην δε πξαθηηθό
ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 120/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε «ΑΝΟΓΟ Α.Σ.Δ.» κε
έθπησζε πξνζθνξάο 44,16 % θαη κε πνζό ζύκβαζεο 36.853,99 € κε ΦΠΑ. - Οη δαπάλεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από πόξνπο ΑΣΑ. - Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίζηεθε ζε εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ήηνη έσο θαη ηελ 31/01/2020. Με ηελ ππ’ αξ.
23/2020 απόθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο
πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαηά ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέ εκέξεο, έσο
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30/4/2020. - Ο παξώλ 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ παξαπάλσ
έξγνπ, ηζνζθειηζκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε κε ζπλνιηθή δαπάλε 36.853,99
€ κε Φ.Π.Α., ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.
4412/2016, γηα λα ζπκπεξηιάβεη κεηαβνιέο πνζνηήησλ εξγαζηώλ πνπ πξνέθπςαλ από
απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ ιόγσ αθξηβέζηεξσλ πξνκεηξήζεσλ. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δηαπηζηώζεθαλ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο
πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή από απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή
ησλ ζρεηηθώλ πξνδηαγξαθώλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ κειεηώλ ηνπ έξγνπ Οη
ζπγθεθξηκέλεο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο δελ επεξεάδνπλ ην
«βαζηθό ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ηελ όιε θαηαζθεπή, θαζώο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά
ζηνηρεία ηεο, όπσο πξνβιέπνληαη από ηελ αξρηθή ζύκβαζε. - Ο 1νο Α.Π.Δ. είλαη
ηαθηνπνηεηηθόο θαη δελ παξνπζηάδεη θακία ππέξβαζε δαπάλεο εξγαζηώλ από ηε ζπκβαηηθή
δαπάλε πνζνύ 36.853,99 € (κε ΦΠΑ). - Ο παξόλ 1νο Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ
(Α.Π.Δ.) εγθξίζεθε από ην Σερληθό πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ. (ππ. αξ.
34/08-04-2020 έγγξαθό ηνπ). - Μεηά ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε όπσο βάζεη ηνπ
Ν.3463/06 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ην εηζεγεζείηε ζην ώκα θαη εγθξίλεη *Σνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ «ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ
ΔΡΓΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΠΔΓΟ ΑΝΧ ΚΑΣΡΙΣΙΟΤ» γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο ππεξεζίαο. - πλεκκέλα: -*1νο
Α.Π.Δ. -*Αηηηνινγηθή Έθζεζε -*Έγθξηζε Σερληθνύ πκβνπιίνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4625/2019) θαη ην Ν.4412/2016, εγκρίνει ηνλ 1ν
Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: «ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ
ΔΡΓΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΖΠΔΓΟ ΑΝΩ ΚΑΣΡΗΣΗΟΤ», αξρηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
66.000,00 € (κε Φ.Π.Α.), γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή
έθζεζε ηεο ππεξεζίαο.
Διεσκρινίζεηαι όηι:
Η δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ζηηο 25/06/2018, ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο
εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 120/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε «ΑΝΟΓΟ Α.Σ.Δ.» κε έθπησζε πξνζθνξάο
44,16% θαη κε πνζό ζύκβαζεο 36.853,99 €, κε ΦΠΑ.
Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από πόξνπο ΑΣΑ.
Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίζηεθε ζε εθαηόλ νγδόληα (180)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ήηνη έσο θαη
ηελ 31ε/01/2020. Με ηελ ππ’ αξ. 23/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε
ε 1ε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαηά ελελήληα (90)
εκεξνινγηαθέ εκέξεο, έσο 30/4/2020.
Ο παξώλ 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ παξαπάλσ έξγνπ,
ηζνζθειηζκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε κε ζπλνιηθή δαπάλε 36.853,99 € κε
Φ.Π.Α., ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.
4412/2016, γηα λα ζπκπεξηιάβεη κεηαβνιέο πνζνηήησλ εξγαζηώλ πνπ πξνέθπςαλ από
απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ ιόγσ αθξηβέζηεξσλ πξνκεηξήζεσλ.
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Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δηαπηζηώζεθαλ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα
ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή από απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή
ησλ ζρεηηθώλ πξνδηαγξαθώλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ κειεηώλ ηνπ έξγνπ. Οη
ζπγθεθξηκέλεο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο δελ επεξεάδνπλ ην
«βαζηθό ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ηελ όιε θαηαζθεπή, θαζώο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά
ζηνηρεία ηεο, όπσο πξνβιέπνληαη από ηελ αξρηθή ζύκβαζε.
Ο 1νο Α.Π.Δ. είλαη ηαθηνπνηεηηθόο θαη δελ παξνπζηάδεη θακία ππέξβαζε δαπάλεο
εξγαζηώλ από ηε ζπκβαηηθή δαπάλε πνζνύ 36.853,99 € (κε ΦΠΑ).
Ο παξόλ 1νο Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) εγθξίζεθε από ην Σερληθό
πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ. (ππ. αξ. 34/08-04-2020 έγγξαθό ηνπ).
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