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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), ζήκεξα,
ηελ 30ε Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 23/26-6-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε,
ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε
απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] Αλδξέαο
Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] Γεψξγηνο
Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Ησάλλεο Σζηκπνχθεο –
ηαθηηθφ κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 9] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο.
Ζ θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 397/2020).
Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε αλάγθεο
εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν «Καηαζθεπή – πληήξεζε
κνλψζεσλ ζηεγψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ (2017)»», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 7943/25-6-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 7814/23-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη
Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Γήκνπ Παηξέσλ – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄ Έγθξηζε αλάγθεο εθηέιεζεο επεηγνπζψλ
θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν «ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΧΔΧΝ
ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ (2017)»΄΄ - Η. Ηζηνξηθφ: - Ο Γήκνο Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 163/18
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ, θαζψο θαη ηελ
απφθαζε 895/18 ηεο Ο.Δ. ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 278777/20-12-2018 φκνηα ηεο
Πεξηθέξεηαο, κε ηελ νπνία θπξψζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν « ΚΑΣΑΚΔΤΖ –
ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΧΔΧΝ ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ (2017)» ελέθξηλε 500.000,00 € ζχλνιν ζε
αθέξαηα επξψ (γηα εξγαζίεο 403.225,81 θαη γηα Φ.Π.Α. 96.774,19 €). Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε ηελ
18.09.2018 θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ε εξγνιήπηεο «ΣΑΗΝΖ ΖΡ. ΕΧΖ» κε ηεθκαξηή έθπησζε 68,05%
επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ. - Σν πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
159.747,87 € (γηα εξγαζίεο 128.828,93 € θαη γηα Φ.Π.Α. 30.918,94 €). Σν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή λέσλ
κνλψζεσλ θαη λέσλ ζηεγψλ ή θαη ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε (ζηεγαλνπνίεζε) πθηζηακέλσλ
θαηαζθεπψλ, ζε δηάθνξα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Οη παξεκβάζεηο είλαη γεληθνχ ραξαθηήξα
θαη αθνξνχλ ηελ ζπλνιηθή ή ηελ θαηά ηκήκαηα επηζθεπή ησλ κνλψζεσλ ή ησλ θεξακνζθεπψλ ησλ
ζρνιηθψλ θηηξίσλ. - Σν έξγν κε ΚΧΓ. Κ.Α 70.01 -7311.0004, ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ΑΣΑ. -Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο
Δξγαζηψλ- 1ν ΠΚΣΜΝΔ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 159.747,87€, ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε γηα
ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν4042/2012, ηε δαπάλε
απνινγηζηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (ΑΔΚΚ) πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ
αξρηθή ζχκβαζε. - Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ
724/23-12-2019 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ έσο ηελ 13-05-2020. - Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δελ θαηέζηε δπλαηή ζηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν πεξαίσζεο ιφγσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, πνπ είρε απνηέιεζκα ηελ
αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ/πξνκεζεπηψλ. - Με ηελ ππ. αξ. 104/29-04-2020 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο
εξγαζηψλ ηνπ ππφςε έξγνπ έσο ηηο 13/09/2020. - ΗΗ. Δθηέιεζε έξγνπ – Αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη
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απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ. - Kαηά ηελ εμέιημε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνέθπςαλ θαη λέα
επείγνληα αηηήκαηα απφ ζρνιεία, γηα ζρεηηθέο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ
απηψλ έγηλε απφ ηελ Τπεξεζία καο κεηά απφ επηηφπνπ απηνςία ζην ρψξν ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα έγγξαθα-αηηήζεηο ηνπο, πξνο ηελ Τπεξεζία καο. - πγθεθξηκέλα κεηά απφ ηζρπξή
βξνρφπησζε θαη ιφγσ εηζξνήο νκβξίσλ πδάησλ παξνπζηάζηεθαλ ηα θάησζη: - Α) ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα
ησλ ΔΠΑΛ 2ν,5ν,6ν παξνπζηάζηεθε αηθλίδηα ηκεκαηηθή θαηάξξεπζε νξνθνθνληακάησλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ
θεληξηθή είζνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, απνηέιεζκα αζηνρίαο ηεο πθηζηάκελεο κφλσζεο. - Β) ην δεκνηηθφ
ζρνιείν Κξήλεο παξνπζηάζηεθε αηθλίδηα θαηάξξεπζε ηκεκάησλ ηεο θεξακνζθεπήο κε ηαπηφρξνλε
απνθφιιεζε ησλ πεξηκεηξηθψλ πδξνξξνψλ ηεο ζηέγεο. - Γ) ην 46ν Γεκνηηθφ ζρνιείν παξνπζηάζηεθε
απνθφιιεζε θαη αηθλίδηα κεηαθίλεζε ησλ θεξάκσλ ηεο ζηέγεο - Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη: η) ε χπαξμε κεγάιεο επηθηλδπλφηεηαο γηα καζεηέο θαη δηδάζθνληεο ιφγσ ηεο εηζξνήο πδάησλ θαη ζηηο
ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ απηψλ, - ηη) ε πηψζε ζνβάδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ. - Δθηηκάηαη φηη νη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ
άκεζα γηα λα επηηεπρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Δπηπιένλ λα ζπλππνινγηζηεί ε εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηφδνπ ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ, ψζηε θαη λα κελ ραζεί
ρξφλνο θαη κε ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ησλ βξνρψλ (θζηλφπσξν), αιιά θαη ηεο λέαο ρξνληάο λα έρνπλ
νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο, νχησο ψζηε ε ζρνιηθή ρξνληά λα μεθηλήζεη ρσξίο θίλδπλν αιιά
θαη φριεζε γηα ηηο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο απηψλ ησλ ζρνιείσλ. - Καηφπηλ απηψλ πξνέθπςε ε αλάγθε
ζχλαςεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (..Δ), γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ απηέο νη πξφζζεηεο εξγαζίεο,
άθξσο επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο, δηφηη ε έληαμή ηνπο ζε κειινληηθή εξγνιαβία πξνθαλψο απαηηεί πάξα
πνιχ ρξφλν. - Ο παξφλ 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ) -1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε
(..) ηεο Αξρηθήο χκβαζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155
ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ θαη γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο
πξφζζεηεο εξγαζίεο …«Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132, αλ ππάξρεη αλάγθε λα
εθηειεζζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ πξντζηακέλε
αξρή ε εθηέιεζή ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ……..» θαη ηνπ άξζξνπ
156 ηνπ λ. 4412/2016 «Δηδηθά ζέκαηα ηξνπνπνηήζεσλ ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο. Απμνκεηψζεηο
εξγαζηψλ - Νέεο εξγαζίεο» …α)…Ο θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθχςεη αλάγθε
εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν, νχηε ζηελ
πξψηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, λα ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ
αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνχλ ηερληθά ή
νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο
αλαζέηνπζεο αξρέο ή φηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε
είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θχζε. - Σν
ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ παξφληνο 2νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 192.903,87 € (ρσξίο ΦΠΑ).
Παξνπζηάδεηαη δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 64.074,94€ (ρσξίο ΦΠΑ.) ή πνζνζηφ
49,74% ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. - Ζ εθηίκεζε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ
παξαπάλσ επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ είλαη ε θαησηέξσ:
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-Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε ζπλνςίδνληαη ζηνλ
παξαθάησ ζπγθξηηηθφ πίλαθα Η: - ΠΗΝΑΚΑ Η. ΑΡΥΗΚΖ
ΤΜΒΑΖ

Δγθεθξηκέλνο
1νο Α.Π.Δ.

Πξνηεηλφκελνο
2νο Α.Π.Δ

111.401,00

125.890,38

180.923,37

Δξγαζίεο κε Γ.Δ. & Ο.Δ.
Απξφβιεπηα
16.710,15

0,00

8,254,95

χλνιν Η
125.890,38

189.178,32

0,00

2.220,77

2.987,77

717,78

717,78

717,78

128.111,15
Απνινγηζηηθά Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ (ΑΔΚΚ)
Αλαζεψξεζε
χλνιν ΗΗ

192.903,87

128.828,93

128.828,93

30.918,94

30.918,94

46.296,93

159.747,87

159.747,87

239.200,80

ΤΠΔΡΒΑΖ ΣΖ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ
ΓΑΠΑΝΖ Δ ΠΟΟΣΟ
49,74%

Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ χλνιν

-Καηφπηλ φισλ ησλ παξαπάλσ παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ψκα θαη εγθξίλεη: ηελ αλάγθε
εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν - «ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ
ΜΟΝΧΔΧΝ ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ (2017)» - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ
θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ.
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη:
Η. Ηζηορηθό:
Ο Γήκνο Παηξέσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 163/18 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ελέθξηλε ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΧΔΧΝ ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ
(2017)» πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 € ζχλνιν ζε αθέξαηα επξψ (γηα εξγαζίεο 403.225,81 θαη γηα Φ.Π.Α.
96.774,19 €).
Με ηελ απφθαζε 895/2018 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ.
278777/20-12-2018 φκνηα ηεο Πεξηθέξεηαο, αλαδείρζεθε αλάδνρνο ε εξγνιήπηεο «ΣΑΗΝΖ ΖΡ. ΕΧΖ» κε
ηεθκαξηή έθπησζε 68,05% επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σν πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 159.747,87 € (γηα εξγαζίεο
128.828,93 € θαη γηα Φ.Π.Α. 30.918,94 €). Σν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή λέσλ κνλψζεσλ θαη λέσλ
ζηεγψλ ή θαη ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε (ζηεγαλνπνίεζε) πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ζε δηάθνξα
ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Οη παξεκβάζεηο είλαη γεληθνχ ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ ζηε ζπλνιηθή ή ηελ θαηά ηκήκαηα επηζθεπή
ησλ κνλψζεσλ ή ησλ θεξακνζθεπψλ ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ.
Σν έξγν κε ΚΧΓ. Κ.Α 70.01-7311.0004, ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ΑΣΑ.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ- 1ν
ΠΚΣΜΝΔ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 159.747,87€, ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε γηα ηαθηνπνίεζε
πνζνηήησλ θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν4042/2012, ηε δαπάλε απνινγηζηηθψλ
δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (ΑΔΚΚ) πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.
Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 724/23-125

ΑΔΑ: ΨΓΒΨΩΞΙ-ΓΨ0
2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ έσο ηελ 13ε-05-2020.
Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δελ θαηέζηε δπλαηή ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν πεξαίσζεο ιφγσ δηαζπνξάο
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, πνπ είρε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ/πξνκεζεπηψλ.
Με ηελ ππ. αξ. 104/29-04-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ ππφςε έξγνπ έσο ηηο 13/09/2020.
ΗΗ. Δθηέιεζε έργοσ – Αλάγθε εθηέιεζες επεηγοσζώλ θαη απρόβιεπηωλ πρόζζεηωλ εργαζηώλ
Kαηά ηελ εμέιημε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πξνέθπςαλ θαη λέα επείγνληα αηηήκαηα απφ ζρνιεία, γηα
ζρεηηθέο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ έγηλε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία
κεηά απφ επηηφπνπ απηνςία ζην ρψξν ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα έγγξαθα-αηηήζεηο
ηνπο, πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.
πγθεθξηκέλα κεηά απφ ηζρπξή βξνρφπησζε θαη ιφγσ εηζξνήο νκβξίσλ πδάησλ παξνπζηάζηεθαλ ηα
θάησζη:
Α) ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ησλ ΔΠΑΛ 2ν,5ν,6ν παξνπζηάζηεθε αηθλίδηα ηκεκαηηθή θαηάξξεπζε
νξνθνθνληακάησλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, απνηέιεζκα αζηνρίαο ηεο
πθηζηάκελεο κφλσζεο.
Β) ην δεκνηηθφ ζρνιείν Κξήλεο παξνπζηάζηεθε αηθλίδηα θαηάξξεπζε ηκεκάησλ ηεο
θεξακνζθεπήο κε ηαπηφρξνλε απνθφιιεζε ησλ πεξηκεηξηθψλ πδξνξξνψλ ηεο ζηέγεο.
Γ) ην 46ν Γεκνηηθφ ζρνιείν παξνπζηάζηεθε απνθφιιεζε θαη αηθλίδηα κεηαθίλεζε ησλ θεξάκσλ
ηεο ζηέγεο
Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη :
η) ε χπαξμε κεγάιεο επηθηλδπλφηεηαο γηα καζεηέο θαη δηδάζθνληεο ιφγσ ηεο εηζξνήο πδάησλ θαη
ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ απηψλ,
ηη) ε πηψζε ζνβάδσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Δθηηκάηαη φηη νη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα γηα λα
επηηεπρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Δπηπιένλ, λα
ζπλππνινγηζηεί ε εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηφδνπ ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ, ψζηε θαη λα κελ ραζεί ρξφλνο θαη κε
ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ησλ βξνρψλ (θζηλφπσξν), αιιά θαη ηεο λέαο ρξνληάο λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη
εξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο, νχησο ψζηε ε ζρνιηθή ρξνληά λα μεθηλήζεη ρσξίο θίλδπλν αιιά θαη φριεζε γηα
ηηο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο απηψλ ησλ ζρνιείσλ.
Καηφπηλ απηψλ, πξνέθπςε ε αλάγθε ζχλαςεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο (..Δ), γηα λα
ζπκπεξηιεθζνχλ απηέο νη πξφζζεηεο εξγαζίεο, άθξσο επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο, δηφηη ε έληαμή ηνπο ζε
κειινληηθή εξγνιαβία πξνθαλψο απαηηεί πάξα πνιχ ρξφλν.
Ο παξψλ 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ) -1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε (..)
ηεο Αξρηθήο χκβαζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Ν.
4412/2016, γηα ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ θαη γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ επείγοσζες θαη απρόβιεπηες
πρόζζεηες εργαζίες …«Υπό ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132, αν ςπάπσει ανάγκη να
εκηελεζθούν επείγοςζερ και αππόβλεπηερ ππόζθεηερ επγαζίερ μποπεί να εγκπιθεί από ηην πποϊζηαμένη
απσή η εκηέλεζή ηοςρ ππιν από ηη ζύνηαξη Ανακεθαλαιωηικού Πίνακα Επγαζιών ……..» θαη ηνπ
άξζξνπ 156 ηνπ λ. 4412/2016 «Ειδικά θέμαηα ηποποποιήζεων ζςμβάζεων καηά ηη διάπκειά ηοςρ.
Αςξομειώζειρ επγαζιών - Νέερ επγαζίερ» …α)…Ο θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ
πξνθύςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθώλ εξγαζηώλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθό αλαηεζέλ έξγν,
νύηε ζηελ πξώηε ζπλαθζείζα ζύκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιόγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζύκβαζε, λα ζπλάπηεη ζύκβαζε κε ηνλ
αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνύλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά
λα δηαρσξηζηνύλ από ηελ θύξηα ζύκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο
αξρέο ή όηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλόηη κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ από ηελ αξρηθή ζύκβαζε είλαη απόιπηα
αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θύζε.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ παξφληνο 2νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 192.903,87 € (ρσξίο ΦΠΑ).
Παξνπζηάδεηαη δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 64.074,94€ (ρσξίο ΦΠΑ.) ή πνζνζηφ
49,74% ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
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ΑΔΑ: ΨΓΒΨΩΞΙ-ΓΨ0
Ζ εθηίκεζε ηεο δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ
εξγαζηψλ είλαη ε θαησηέξσ:
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ΑΔΑ: ΨΓΒΨΩΞΙ-ΓΨ0
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε
ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ ζπγθξηηηθφ πίλαθα Η:
ΠΗΝΑΚΑ Η.
ΑΡΥΗΚΖ
ΤΜΒΑΖ

Δγθεθρηκέλος
1ος Α.Π.Δ.

Προηεηλόκελος
2ος Α.Π.Δ

111.401,00

125.890,38

180.923,37

Δξγαζίεο κε Γ.Δ. & Ο.Δ.
Απξφβιεπηα
16.710,15

0,00

χλνιν Η
128.111,15

8,254,95

125.890,38

189.178,32

0,00

2.220,77

2.987,77

717,78

717,78

Απνινγηζηηθά Γηαρείξηζεο
Απνβιήησλ (ΑΔΚΚ)
Αλαζεψξεζε

717,78

χλνιν ΗΗ

192.903,87

128.828,93

128.828,93

30.918,94

30.918,94

46.296,93

159.747,87

159.747,87

239.200,80

ΤΠΔΡΒΑΖ ΣΖ
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ
ΓΑΠΑΝΖ Δ
ΠΟΟΣΟ 49,74%

Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ χλνιν

Καηόπηλ ηωλ αλωηέρω, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή, εγθρίλεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο
επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν: ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ
ΜΟΝΧΔΧΝ ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ (2017)».
Σν ζπλνιηθφ πνζφ αλέξρεηαη ζε 192.903,87 € (ρσξίο ΦΠΑ).
Παξνπζηάδεηαη δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 64.074,94€ (τωρίς
ΦΠΑ.) ή πνζνζηφ 49,74% ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ Αποθεληρωκέλε
Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ.

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παρόληα Μέιε
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
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