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18η σνεδρίαζη
Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν
ηης 26ης Μαΐοσ 2020
---------------------------

Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 26η Μαΐοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 18/22-52020, 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 Υπνπξγείνπ
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 Σακνύξε-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
Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 11]
Φαξάιακπνο Σηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 309/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ
ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηνπ 1νπ
Αλαθεθαιαησηηθνύ Ταθηνπνηεηηθνύ (Μεησηηθνύ) Πίλαθα θαη ηνπ 1νπ
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή νδνύ από Νεθηξνηαθείνπ ΣνπιίνπΚαξπά»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 5923/20-5-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ Αλαπιεξσηή θ.
Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5780/18-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ ΥπνδνκήοΤκήκα Απηεπηζηαζίαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: -Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ
Ταθηνπνηεηηθνύ (Μεησηηθνύ) Πίλαθα θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ:
«Αλαθαηαζθεπή νδνύ από Νεθηξνηαθείνπ Σνπιίνπ-Καξπά»». - Σύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νόκνπ 4625/2019 ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή έρεη ηελ αξκνδηόηεηα λα: «Να απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηελ
Τξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ ή νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε
ηελ εθαξκνδόκελε ζε θάζε πεξίπησζε λνκνζεζία». Σαο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα
ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή Οδνύ από
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Νεθξνηαθείν Σνπιίνπ-Καξπά», πνπ θαηαζθεύαζε ν αλάδνρνο Αζαλάζηνο
Γθνπιηνύκεο θαη ζαο γλσξίδνπκε όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο
ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 22.857,00€ κε Φ.Π.Α. θαη
είλαη κεησηηθόο θαηά 15.589,07€ από ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή δαπάλε. -Ο 1νο
Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο θαη ην 1ν Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ Σπληάρζεθε γηα λα
ζπκπεξηιάβεη απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ ησλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ
όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θαη θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα
ηελ έληερλε θαη ιεηηνπξγηθά νξζή εθηέιεζε ηνπ θαζώο θαη δύν (2) λέεο ηηκέο πνπ
θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ όπσο πξνέθπςαλ από
επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ. -Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο θαη ην 1ν
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ εγθξίζεθε ύζηεξα από ζπλεδξίαζε ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Γ.Δ) ζηηο 05.05.2020 (γλσκνδόηεζε κε ην αξηζ. 4ν Πξαθηηθό
θαη δηαβηβάζηεθε ζηε Γ/λζή καο κε ην ππ’αξηζ.πξση.50/07.05.2020 έγγξαθν θαη
πήξε ηνλ αξ.16747/11.05.2020 Ηι Πξση. Γήκνπ Παηξέσλ. -Με βάζε ηα αλσηέξσ
παξαθαινύκε: -Όπσο ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016 εηζεγεζείηε ζην Σώκα θαη
εγθξίλεη: -Τνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη ην 1ν Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Δ ηεο
ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ ««Αλαθαηαζθεπή Οδνύ από Νεθξνηαθείν Σνπιίνπ-Καξπά».
-Σπλεκκέλα: -1νο Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ & Γλσκνδόηεζε Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Γ.Δ) -Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη
Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε
ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηνλ 1ν Α.Π.Δ. θαη ην 1ν Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. ηνπ
έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή νδνύ από Νεθξνηαθείν Σνπιίνπ-Καξπά»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σύκθσλα 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 Ταθηνπνηεηηθό (Μεησηηθό) Πίλαθα Δξγαζηώλ
θαη ην 1ν Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «Ανακαηαζκεσή Οδού από Νεκροηαθείο
οσλίοσ-Καρσά».
Διεσκρινίζεηαι όηι:
Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ.
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 22.857,00 €, κε Φ.Π.Α. θαη είλαη κεησηηθόο θαηά
15.589,07 € από ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή δαπάλε.
Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο θαη ην 1ν Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. ζπληάρζεθαλ γηα
λα ζπκπεξηιάβεη απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ ησλ εξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ
όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ θαη θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα
ηελ έληερλε θαη ιεηηνπξγηθά νξζή εθηέιεζε ηνπ θαζώο θαη δύν (2) λέεο ηηκέο πνπ
θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ όπσο πξνέθπςαλ από
επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηώλ.
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Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο θαη ην 1ν Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Δ. εγθξίζεθαλ ύζηεξα
από ζπλεδξίαζε ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Γ.Δ.) ζηηο 05-052020 (Γλσκνδόηεζε κε ην αξηζ. 4ν Πξαθηηθό, δηαβηβάζηεθε ζηε Γ/λζε Έξγσλ
Υπνδνκήο κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 50/07-05-2020 έγγξαθν θαη πήξε ηνλ
αξ.16747/11-05-2020 Ηι. Πξση. Γήκνπ Παηξέσλ).
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