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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ),
ζήκεξα, ηελ 23ε Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 22/19-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε
νπ
ηνπ 1 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 382/2020).
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 383/2020).
Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 384/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ –
ΠΡΧΗΝ ΑΡΑΚΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ»», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 7416/16-6-2020 δηαβηβαζηηθό
ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 7235/12-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ –
Σκήκα Κηηξηαθώλ Έξγσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ
‘ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ –
ΠΡΧΗΝ ΑΡΑΚΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ» - Α. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ - Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
είλαη ε απνθαηάζηαζε θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ Γεκνηηθνύ θηηξίνπ –πξώελ
Αξζαθείνπ Παηξώλ κε ζθνπό ηελ κεηαζηέγαζε ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην
θηίξην απηό. ηόρνο είλαη λα δηαηεξεζνύλ θαη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηππνινγίαο θαη
ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ θαζώο ην θηίξην είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ηζηνξηθό
δηαηεξεηέν κλεκείν. - Β. πκβαηηθά θαη Ιζηνξηθά ζηνηρεία - Η θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ κε αξ. 43/2016 κειέηε πνπ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. 511/26-72017 (ΑΓΑ:ΧΙΜΞΧΞΙ-ΓΒΛ) απόθαζε Γ Γ. Παηξέσλ. - Με ηελ κε αξηζκό 656/19092017(ΑΓΑ: Χ4ΞΦΧΞΙ-Α0Φ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, εγθξίζεθαλ ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ε δηελέξγεηα αλνηθηνύ
δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. - Η δεκνπξαζία έγηλε ηελ
20ε Οθησβξίνπ 2017 θαη κε ηελ 219/27-03-2018(ΑΓΑ: 6927ΧΞΙ-0ΒΞ) απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.
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69379/13-04-2018(ΑΓΑ: ΧΡΛΓΟΡ1Φ-29Χ) όκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ εγθξίζεθε ην απνηέιεζκα ηεο Γεκνπξαζίαο
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε πξνϋπνινγηζκό 4.000.000,00 € (κε ΦΠΑ) θαη ε αλάζεζε
ησλ εξγαζηώλ ζηελ ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΑΣΚΔΔ κε ε νπνία πξνζέθεξε ζπλνιηθό ηίκεκα
1.840.363,77 € (κε ΦΠΑ) θαη κε κέζε έθπησζε 53,99 %. - Η κε αξηζκό 87618/20-122018(ΑΓΑ: 6ΓΠ7ΧΞΙ-653) ζύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ, κεηαμύ ηνπ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ
θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΑΣΚΔΔ ππνγξάθεθε ηελ 20.12.2018 κε
ζπλνιηθό ηίκεκα 1.840.363,77€, αλαιπόκελν ζε 1.267.247,57€ γηα δαπάλε εξγαζηώλ κε
Γ.Δ. θαη Ο.Δ. 18%, 190.087,14€ γηα απξόβιεπηα (15%), 26.829,62€ γηα αλαζεώξεζε θαη
356.199,44€ γηα Φ.Π.Α. κε ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο επηαθόζηεο είθνζη (720)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, δειαδή κε εκεξνκελία
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ζηηο 11.12.2020. - Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην
Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε
2014-2020» (Δλάξηζκνο:2017Δ27510010) (Κσδ. ΟΠ 5001239) θαη από Ίδηνπο πόξνπο
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Κ.Α 64- 7341.73203). - Γ. Αηηηνιόγεζε ζύληαμεο ηνπ 1νπ
Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ Έξγνπ - ύκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε
πνπ ζπλνδεύεη ηνλ 1ν ΑΠΔ, απηόο ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη κεηαβνιέο
πνζνηήησλ εξγαζηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από: - 1) Γηόξζσζε πνζνηήησλ ιόγσ ιεπηνκεξώλ
θαη αθξηβέζηεξσλ επηκεηξήζεσλ εξγαζηώλ - 2) Λόγσ ηεο παιαηόηεηαο ηνπ θηηξίνπ
απνθαιύθζεθαλ βιάβεο ζε κεγαιύηεξε έθηαζε από ηηο πξνβιεπόκελεο ζηελ κειέηε πνπ
έπξεπε λα απνθαηαζηαζνύλ. Αλαιπηηθόηεξα απνθαιύθζεθαλ βιάβεο ζηα πεξηκεηξηθά
ηνηρεία ζθπξνδέκαηνο (νμεηδώζεηο νπιηζκνύ, ξεγκαηώζεηο) κεηά ηελ θαζαίξεζε ησλ
απνζαζξσκέλσλ επηρξηζκάησλ πνπ ρξήδνπλ θαηάιιειεο απνθαηάζηαζεο. - 3) Αύμεζε
πνζνηήησλ κεηαθνξώλ ιόγσ αύμεζεο αληηζηνίρσλ πνζνηήησλ θαζαηξέζεσλ. - Η θάιπςε
ηεο δαπάλεο πξνέξρεηαη από κεξηθή αλάισζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξνβιέπησλ θαη από
απνξξόθεζε ηεο απμνκείσζεο ησλ δαπαλώλ εξγαζηώλ εληόο ηεο ίδηαο νκάδαο. - Οη
παξαπάλσ πξνθύπηνπζεο κεηαβνιέο πξνέθπςαλ από παξαιείςεηο θαη ζθάικαηα ηεο
πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο θαη από απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ θαηέζηε δπλαηό
λα επηζεκαλζνύλ θαη λα εληαρζνύλ ζην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ αξρηθνύ έξγνπ. Οη
κεηαβνιέο απηέο όπσο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 1ν ΑΠΔ, δελ επεξεάδνπλ ην «βαζηθό ζρέδην»
ηνπ έξγνπ, δειαδή ηελ όιε θαηαζθεπή, θαζώο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, όπσο
πξνβιέπνληαη από ηελ αξρηθή ζύκβαζε. - Γελ γίλεηαη αλάισζε επη – έιιαζνλ πνζνηήησλ
κεηαμύ ησλ νκάδσλ εξγαζηώλ. - Σν ζύλνιν ηεο δαπάλεο ρσξίο αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α.
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.457.334,71€, θαη είλαη ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε. - Γ.
Δγθξίζεηο – 1. Η κε αξ.20133/2-6-2020 ζεηηθή γλσκνδόηεζε Σερληθνύ πκβνπιίνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο – 2. Η κε αξηζ. 5107/17-6-2020 ζεηηθή
γλσκνδόηεζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
"ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" - Μεηά ηα
παξαπάλσ, παξαθαινύκε όπσο βάζεη ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ
72 §ε ηνπ Ν3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 §1 ηνπ Ν4263/2019
εηζεγεζείηε ζην ώκα θαη εγθξίλεη: - Σνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ
έξγνπ ‘ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΣΙΡΙΟΤ – ΠΡΧΗΝ ΑΡΑΚΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ’» - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ ΈξγνπΗ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο.Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην ππεξεζηαθό
παξάγνληα, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηνλ 1ν
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Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ, ην απόζπαζκα Πξαθηηθνύ πλεδξίαζεο ηνπ
Σερληθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε,
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), εγθξίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό
Πίλαθα Δξγαζηώλ (1ν Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ
ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ – ΠΡΩΖΝ ΑΡΑΚΔΗΟ ΠΑΣΡΩΝ»,
ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ Αηηηνινγηθή έθζεζε.
Επί τοσ θέματος διεσκρινίζονται τα κάτωθι:
Α. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε απνθαηάζηαζε θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ
Γεκνηηθνύ θηηξίνπ – πξώελ Αξζαθείνπ Παηξώλ κε ζθνπό ηελ κεηαζηέγαζε ησλ
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηίξην απηό. ηόρνο είλαη λα δηαηεξεζνύλ θαη όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηππνινγίαο θαη ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ θαζώο ην θηίξην είλαη
ραξαθηεξηζκέλν σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν.
Β. πκβαηηθά θαη Ηζηνξηθά ζηνηρεία
Η θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ κε αξ. 43/2016 κειέηε πνπ
εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. 511/26-7-2017 (ΑΓΑ:ΧΙΜΞΧΞΙ-ΓΒΛ) απόθαζε Γ Γ. Παηξέσλ.
Με ηελ κε αξηζκό 656/19-09-2017 (ΑΓΑ: Χ4ΞΦΧΞΙ-Α0Φ) απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθαλ ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ
έξγνπ θαη ε δηελέξγεηα αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ.
Η δεκνπξαζία έγηλε ηελ 20ε Οθησβξίνπ 2017 θαη κε ηελ 219/27-03-2018 (ΑΓΑ:
6927ΧΞΙ-0ΒΞ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ε νπνία
λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 69379/13-04-2018(ΑΓΑ: ΧΡΛΓΟΡ1Φ-29Χ) όκνηα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ εγθξίζεθε ην
απνηέιεζκα ηεο Γεκνπξαζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε πξνϋπνινγηζκό
4.000.000,00 € (κε ΦΠΑ) θαη ε αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ ζηελ ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΑΣΚΔΔ
κε ε νπνία πξνζέθεξε ζπλνιηθό ηίκεκα 1.840.363,77 € (κε ΦΠΑ) θαη κε κέζε έθπησζε
53,99 %.
Η κε αξηζκό 87618/20-12-2018 (ΑΓΑ: 6ΓΠ7ΧΞΙ-653) ζύκβαζε θαηαζθεπήο
έξγνπ, κεηαμύ ηνπ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ
ΑΣΚΔΔ ππνγξάθεθε ηελ 20ε.12.2018 κε ζπλνιηθό ηίκεκα 1.840.363,77€, αλαιπόκελν ζε
1.267.247,57€ γηα δαπάλε εξγαζηώλ κε Γ.Δ. θαη Ο.Δ. 18%, 190.087,14€ γηα απξόβιεπηα
(15%), 26.829,62€ γηα αλαζεώξεζε θαη 356.199,44€ γηα Φ.Π.Α. κε ζπκβαηηθή πξνζεζκία
πεξαίσζεο επηαθόζηεο είθνζη (720) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο
ζύκβαζεο, δειαδή κε εκεξνκελία πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ζηηο 11.12.2020.
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα «Τπνδνκέο
Μεηαθνξώλ,
Πεξηβάιινλ
θαη
Αεηθόξνο
Αλάπηπμε
2014-2020»
(Δλάξηζκνο:2017Δ27510010) (Κωδ. ΟΠ 5001239) θαη από Ίδηνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ (Κ.Α 64- 7341.73203).
Γ. Αηηηνιόγεζε ζύληαμεο ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαηωηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ
Έξγνπ
ύκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε πνπ ζπλνδεύεη ηνλ 1ν ΑΠΔ, απηόο
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ζπληάρζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη κεηαβνιέο πνζνηήησλ εξγαζηώλ πνπ
πξνθύπηνπλ από:
1) Γηόξζσζε πνζνηήησλ ιόγσ ιεπηνκεξώλ θαη αθξηβέζηεξσλ επηκεηξήζεσλ
εξγαζηώλ
2) Λόγσ ηεο παιαηόηεηαο ηνπ θηηξίνπ απνθαιύθζεθαλ βιάβεο ζε κεγαιύηεξε
έθηαζε από ηηο πξνβιεπόκελεο ζηελ κειέηε πνπ έπξεπε λα απνθαηαζηαζνύλ.
Αλαιπηηθόηεξα απνθαιύθζεθαλ βιάβεο ζηα πεξηκεηξηθά ηνηρεία ζθπξνδέκαηνο
(νμεηδώζεηο νπιηζκνύ, ξεγκαηώζεηο) κεηά ηελ θαζαίξεζε ησλ απνζαζξσκέλσλ
επηρξηζκάησλ πνπ ρξήδνπλ θαηάιιειεο απνθαηάζηαζεο.
3) Αύμεζε πνζνηήησλ κεηαθνξώλ ιόγσ αύμεζεο αληηζηνίρσλ πνζνηήησλ
θαζαηξέζεσλ.
Η θάιπςε ηεο δαπάλεο πξνέξρεηαη από κεξηθή αλάισζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ
απξνβιέπησλ θαη από απνξξόθεζε ηεο απμνκείσζεο ησλ δαπαλώλ εξγαζηώλ εληόο ηεο
ίδηαο νκάδαο.
Οη παξαπάλσ πξνθύπηνπζεο κεηαβνιέο πξνέθπςαλ από παξαιείςεηο θαη ζθάικαηα
ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο θαη από απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ θαη δελ θαηέζηε δπλαηό
λα επηζεκαλζνύλ θαη λα εληαρζνύλ ζην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ αξρηθνύ έξγνπ. Οη
κεηαβνιέο απηέο όπσο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 1ν ΑΠΔ, δελ επεξεάδνπλ ην «βαζηθό ζρέδην»
ηνπ έξγνπ, δειαδή ηελ όιε θαηαζθεπή, θαζώο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, όπσο
πξνβιέπνληαη από ηελ αξρηθή ζύκβαζε.
Γελ γίλεηαη αλάισζε επη – έιιαζνλ πνζνηήησλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ εξγαζηώλ.
Σν ζύλνιν ηεο δαπάλεο ρσξίο αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
1.457.334,71€, θαη είλαη ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε.
Γ. Δγθξίζεηο
1. Η κε αξ.20133/2-6-2020 ζεηηθή γλσκνδόηεζε Σερληθνύ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ
Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
2. Η κε αξηζ. 5107/17-6-2020 ζεηηθή γλσκνδόηεζε Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο "ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ".

Ο Πξόεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παξόληα Μέιε
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
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