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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 4ε Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:00, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 28/31-72020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζω ηειεδηάζθεψες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3]
Γεψξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθφ κέινο, 4] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 5] Ισάλλεο
Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Υξήζηνο Κνξδάοαλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 9]
Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Η θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 482/2020).
Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο- Αληηπξφεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ - ηαθηηθφ
κέινο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ- ηαθηηθφ κέινο,
δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (17) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ
(Α.Π.Δ), 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο εξγαζηψλ (1εο ..Δ) θαη ηνπ 1νπ ΠΚΣΝΜΝΔ ηνπ
έξγνπ «ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΧΝ ΦΑΓΔΙΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ
ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΠΑΣΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 10214/31-7-2020
δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 10117/30-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ), ε νπνία
έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ) & 1εο πκπιεξσκαηηθήο
χκβαζεο εξγαζηψλ (1εο ..Δ) & ηνπ 1νπ ΠΚΣΝΜΝΔ ηνπ έξγνπ «ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΧΝ
ΦΑΓΔΙΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΠΑΣΡΙΝΟ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» -αο γλσξίδνπκε φηη απφ ην ηκήκα Κηηξηαθψλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Η/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 54/2018 κειέηε κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν,
ζπλνιηθήο δαπάλεο 910.566,97€ (734.328,20€ γηα εξγαζίεο θαη 176.238,77€ Φ.Π.Α. -Mε ηελ ππ’
αξηζ. 55718 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κε αξηζκφ 54/2018
νξηζηηθή κειέηε θαη ε εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ θαζψο θαη ηελ απφθαζε 65/19-02-2019 ηεο Ο.Δ.,
ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 43408/12-03-2019 φκνηα ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηελ νπνία
θπξψζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΧΝ ΦΑΓΔΙΧΝ Δ
ΥΧΡΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΠΑΣΡΙΝΝΟ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ε ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ TESPA Δ.Δ. κε
ηεθκαξηή έθπησζε 62,61% επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ. -Σν πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο
εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 340.420,93 € (γηα εξγαζίεο 274.533,01 € θαη γηα Φ.Π.Α.
65.887,92 €). -Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη έσο ηελ 22-04-2020. -Σν έξγν
αθνξά ηελ δηακφξθσζε ησλ Υψξσλ ησλ Παιαηψλ θαγείσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία
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«Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο κε εηδίθεπζε ζην Καξλαβάιη». Κηίξηα δηνίθεζεο θαη θέληξν
ελεκέξσζεο. *-Υψξνο πξνβνιήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Καξαγθηφδε θαη παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ
εξγαζίαο δεκηνπξγνχ θηγνχξσλ ηνπ Καξαγθηφδε *-Υψξνο πξνβνιήο ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ
θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ *-Πνιπρψξνο (Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ-νκηιηψλ, Multimedia Center, ζεαηξηθή
ζθελή, ζθελή παξαδνζηαθήο παξάζηαζεο Καξαγθηφδε, πξνβνιή ηαηληψλ) *-Υψξνο παξνπζίαζεο
ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαη αλαπαξαγσγήο πξντφλησλ ησλ θαξλαβαιηθψλ δεκηνπξγηψλ ζε
ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε. *-Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ κε έκθαζε ζην θαξλαβάιη θαη ην
Καξαγθηφδε. *-Παξνπζίαζε θαξλαβαιηθψλ δεκηνπξγηψλ, ζηνιψλ, θαπέινπ, κάζθαο θαη άιισλ
θαηαζθεπψλ, κε παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ησλ δεκηνπξγψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. *-Πεξηνδηθέο
παξνπζηάζεηο δεκηνπξγψλ εκπλεπζκέλσλ απφ ην Καξλαβάιη. -Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «INTERREG (V-A) Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020»
(Δλάξηζκνο:2017Δ27510010) θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε Κ.Α 30-7311.0000. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ - 1ν
ΠΚΣΜΝΔ, πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 181/17-03-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ. -Με ηελ ππ. αξ. 102/29-04-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ ππφςε έξγνπ έσο ηηο
22/08/2020. -Σν αξρηθφ έξγν ρξεκαηνδνηείην απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «INTERREG (VA) Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Δλάξηζκνο:2017Δ27510010) θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ κε Κ.Α 30-7311.0000. -Με ηελ ππ. αξ. 445/21-07-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ
πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν. -Ο 2ν Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ,
έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16, γηα
ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ , γηα ηελ αλάισζε απξνβιέπησλ δαπαλψλ ιφγσ παξαιείςεσλ ή
ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαζψο θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηε ζχλαςε
ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο εξγαζηψλ(1εο ..Δ) & ην 1ν Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ
Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) πνπ ηελ ζπλνδεχεη θαη πεξηιακβάλεη ηξηάληα
επηά(37) λέεο εξγαζίεο ,νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ κειέηε θαη θξίζεθαλ
αλαγθαίεο γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. -Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο ηνπ 2νπ Α.Π.Δ αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 315.648,78€ (ρσξίο ΦΠΑ). Παξνπζηάδεηαη δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 41.115,77€ (ρσξίο ΦΠΑ.) ή πνζνζηφ 14,98% ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν4042/2012,ηελ δαπάλε
απνινγηζηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (Α.Δ.Κ.Κ.) θαη ηηο λέεο εξγαζίεο πνπ
θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. -πλνιηθά είλαη απμεηηθφο ζε
ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (πξνζθνξάο) ηεο εξγνιαβίαο, θαηά 50.983,55€ κε
ΦΠΑ. -Η ..Δ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ. -Δπίζεο ζαο γλσξίδνπκε φηη ην
Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ γλσκνδφηεζε ζεηηθά κε ην ππ΄αξηζκ.114/2020 απφζπαζκα
10νπ Πξαθηηθνχ ηεο απφ 29-07-2020, επί ηεο έγθξηζεο ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα
Δξγαζηψλ -1εο Δ & ηνπ 1νπ ΠΚΣΝΜΝΔ πνπ ηελ ζπλνδεχεη, ηνπ έξγνπ «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ
ΥΧΡΧΝ ΦΑΓΔΗΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ
ΣΟ ΠΑΣΡΗΝΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗ» ζχκθσλα κε αθξηβή ζηνηρεία πνπ επηκεηξήζεθαλ απφ ηα ήδε
θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο εξγνιαβίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζκεηξήζεηο γηα απηά πνπ
πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ. -Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ψκα
θαη εγθξίλεη: -ηνλ 2ο Α.Π.Δ θαη ηελ 1ε σκπιερωκαηηθή ύκβαζε Δργαζηώλ κεηά ηοσ 1οσ
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΦΑΓΔΗΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΝΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗ». πλλεκκέλα: α) Ο 2oο Α.Π.Δ.-1ε Δ & 1ν Π.Κ.Σ.Ν.Μ.Ν.Δ. -β) Η κε αξηζ.114/2020 Απφθαζε
Σερληθνχ πκβνπιίνπ -Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ.
Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή-Αληηδήκαξρν,
2
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ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ, ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα
Δξγαζηψλ, ηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε Δξγαζηψλ & ην 1ν ΠΚΣΝΜΝΔ πνπ ηελ ζπλνδεχεη,
ην απφζπαζκα Πξαθηηθνχ πλεδξίαζεο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε.
Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο, Αζαλάζηνο
Αζαλαζφπνπινο θαη Πέηξνο Φσκάο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ «ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή
ψήθο, ιογίδεηαη ως παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε
άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη
αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(7 ζεηηθέο ςήθνη)

χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4625/2019) θαη ην Ν.4412/2016, εγθρίλεη ηνλ 2ν
Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ) θαη ηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε Δξγαζηψλ
κεηά ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΧΡΧΝ ΦΑΓΔΙΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΠΑΣΡΙΝΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ», γηα ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο ππεξεζίαο.
Ο 2ν Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, έγηλε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξ. 3, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ, γηα ηελ
αλάισζε απξνβιέπησλ δαπαλψλ ιφγσ παξαιείςεσλ ή ζθαικάησλ ηεο πξνζκέηξεζεο ηεο κειέηεο
ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαζψο θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηε ζχλαςε ηεο 1εο πκπιεξσκαηηθήο
χκβαζεο εξγαζηψλ (1εο ..Δ) & ην 1ν Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ
Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) πνπ ηελ ζπλνδεχεη θαη πεξηιακβάλεη ηξηάληα επηά (37) λέεο εξγαζίεο, νη
νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ κειέηε θαη θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηελ άξηηα
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο ηνπ 2νπ Α.Π.Δ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 315.648,78€ (ρσξίο ΦΠΑ).
Παξνπζηάδεηαη δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 41.115,77€ (ρσξίο ΦΠΑ.) ή
πνζνζηφ 14,98% ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαο βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν4042/2012, ηε δαπάλε απνινγηζηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ (Α.Δ.Κ.Κ.) θαη ηηο λέεο εξγαζίεο πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ.
πλνιηθά είλαη απμεηηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (πξνζθνξάο)
ηεο εξγνιαβίαο, θαηά 50.983,55€ κε ΦΠΑ.
Η ..Δ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ.
Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ γλσκνδφηεζε ζεηηθά κε
ην ππ’ αξηζ.114/2020 απφζπαζκα 10νπ Πξαθηηθνχ ηεο απφ 29-07-2020, επί ηεο έγθξηζεο ηνπ 2νπ
Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ - 1εο Δ & ηνπ 1νπ ΠΚΣΝΜΝΔ πνπ ηελ ζπλνδεχεη, ηνπ
έξγνπ «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΦΑΓΔΗΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΝΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΗ» ζχκθσλα κε αθξηβή
ζηνηρεία πνπ επηκεηξήζεθαλ απφ ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο εξγνιαβίαο θαη ζχκθσλα
κε ηηο πξνζκεηξήζεηο γηα απηά πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ.
Διευκρινίζεται ότι:
Mε ηελ ππ’ αξηζ. 55718 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κε
αξηζκφ 54/2018 νξηζηηθή κειέηε θαη ε εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ θαζψο θαη ηελ απφθαζε 65/1902-2019 ηεο Ο.Δ., ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 43408/12-03-2019 φκνηα ηεο
Πεξηθέξεηαο, κε ηελ νπνία θπξψζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ
ΥΧΡΧΝ ΦΑΓΔΙΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ
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ΠΑΣΡΙΝΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ε ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
TESPA Δ.Δ. κε ηεθκαξηή έθπησζε 62,61% επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σν πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 340.420,93 € (γηα
εξγαζίεο 274.533,01 € θαη γηα Φ.Π.Α. 65.887,92 €).
Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη έσο ηελ 22-04-2020.
Σν έξγν αθνξά ηελ δηακφξθσζε ησλ Υψξσλ ησλ Παιαηψλ θαγείσλ κε ζθνπφ ηε
δεκηνπξγία «Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο κε εηδίθεπζε ζην Καξλαβάιη», θηίξηα δηνίθεζεο
θαη θέληξν ελεκέξσζεο.
 Υψξνο πξνβνιήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Καξαγθηφδε θαη παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο
δεκηνπξγνχ θηγνχξσλ ηνπ Καξαγθηφδε
 Υψξνο πξνβνιήο ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ
 Πνιπρψξνο (Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ-νκηιηψλ, MultimediaCenter, ζεαηξηθή ζθελή, ζθελή
παξαδνζηαθήο παξάζηαζεο Καξαγθηφδε, πξνβνιή ηαηληψλ)
 Υψξνο παξνπζίαζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαη αλαπαξαγσγήο πξντφλησλ ησλ
θαξλαβαιηθψλ δεκηνπξγηψλ ζε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε.
 Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε παηδηψλ κε έκθαζε ζην θαξλαβάιη θαη ην Καξαγθηφδε.
 Παξνπζίαζε θαξλαβαιηθψλ δεκηνπξγηψλ, ζηνιψλ, θαπέινπ, κάζθαο θαη άιισλ
θαηαζθεπψλ, κε παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ησλ δεκηνπξγψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
 Πεξηνδηθέο παξνπζηάζεηο δεκηνπξγψλ εκπλεπζκέλσλ απφ ην Καξλαβάιη.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «INTERREG (V-A) Greece-Italy
(EL-IT) 2014-2020» (Δλάξηζκνο:2017Δ27510010) θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε
Κ.Α 30-7311.0000.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ1ν ΠΚΣΜΝΔ, πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 181/17-03-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ.
Με ηελ ππ. αξηζ. 102/29-04-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ ππφςε έξγνπ έσο ηηο
22/08/2020.
Σν αξρηθφ έξγν ρξεκαηνδνηείην απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «INTERREG (V-A)
Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» (Δλάξηζκνο:2017Δ27510010) θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ κε Κ.Α 30-7311.0000.
Με ηελ ππ. αξηζ. 445/21-07-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
εγθξίζεθε ε αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν.

Ο Πρόεδρος

Σα Παρόληα Μέιε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΒΑΓΔΝΑ- ΑΜΟΤΡΖ

ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ
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