
Αρηζκός  634    

33
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 22
ας

 επηεκβρίοσ  2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 22
α
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 33/18-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (42) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 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] Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 7] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Υξήζηνο 

Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 617/2020) θαη 

απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 629/2020).  

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

620/2020). 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

621/2020). 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 622/2020). 

Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

631/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, 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. (19) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 Πξσηνθόιινπ  

Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) θαη ηνπ 2
νπ

 

Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: «Έξγα Οινθιήξσζεο πιαηείαο 

επί ηεο νδνύ Κνδάλεο ζηα Άλσ πραηλά»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 12380/15-9-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 12208/11-9-2020 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 ηνπ 1νπ Πξσηόθνιινπ Καλνληζκνύ 

Σηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) θαη ηνπ 2
νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα 

Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ «Έξγα νινθιήξσζεο πιαηείαο επί ηεο νδνύ Κνδάλεο ζηα 

Άλσ πραηλά»΄΄ - αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ην 1
ν
 Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη ηνλ 2

ν 
Α.Π.Δ ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, πξνο έγθξηζε. - ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ - Με ηελ ππ’ αξ. 266/27-06-
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2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηαθπξώζεθαλ ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νπνία Αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε Κ/ΞΙΑ 

Γθνπιηνύκεο Αζαλάζηνο - Αζεκαθόπνπινο Παλαγηώηεο, ε νπνία αλέιαβε ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηώλ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ κε ηελ ππ’ αξ. 17415/15-05-2020 (ΑΓΑ ΧΜ2ΘΧΞΙ-

Γ9Λ) ζύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ πνζνύ 276.953,08 € κε Φ.Π.Α Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη 

από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Κ.Α. 30-7322.00001). Με ηελ ππ’ αξ. 398/30-6-

2020 εγθξίζεθε ν 1
νο

 ΑΠΔ ηνπ έξγνπ. - Σν παξόλ 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη ν 2νο Α.Π.Δ. ηνπ 

έξγνπ ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν 4412/2016 γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ: - 

1. Σελ εθηέιεζε ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ επηπιένλ ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ πνπ πξνθύπηνπλ 

ιόγσ ζθάικαηνο πξνκέηξεζεο ησλ εξγαζηώλ απηώλ. Οη επηπιένλ πνζόηεηεο δελ 

ζπληζηνύλ ηξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνύ ζρεδίνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο κνξθήο ηνπ έξγνπ, 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ απηνύ θαη ην θόζηνο απηώλ 

ζα θαιπθζεί κε κεξηθή αλάισζε ηνπ θνλδπιίνπ Απξόβιεπησλ Γαπαλώλ. – 2. Σελ 

εθηέιεζε λέσλ εξγαζηώλ πνπ ηηκνινγνύληαη κε ην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ., νη νπνίεο δελ 

πεξηιακβάλνληαλ ζην αξρηθό ζπκβαηηθό ηηκνιόγην ηεο εξγνιαβίαο πιελ όκσο θαηέζηεζαλ 

απνιύησο αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ νπνίσλ ην 

θόζηνο ζα θαιπθζεί κε κεξηθή αλάισζε ηνπ θνλδπιίνπ Απξόβιεπησλ Γαπαλώλ. Η 

ηηκνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ έγηλε ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ήηνη ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 156 ηνπ N.4412/2016 θαη ηνλ Καλνληζκό Πεξηγξαθηθώλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηώλ 

γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ (ΦΔΚ 1746/19-5-2017). - Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ πξνο 

έγθξηζε Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 276.953,08 € κε ΦΠΑ θαη  είλαη ζε ηζνδύγην κε 

ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή δαπάλε. - Λακβάλνληαο ππόςε όηη: -*Σα παξαπάλσ είλαη ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ελ γέλεη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. -*πκπιεξώλεηαη ην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. - Δηζεγνύκαζηε: -  

(α) Σελ έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 Πξσηόθνιινπ Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ θαη 

ηνπ 2
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Έξγα νινθιήξσζεο πιαηείαο επί 

ηεο νδνύ Κνδάλεο ζηα Άλσ πραηλά». - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη 

Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο.- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηνπ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,  

 

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), εγθρίλεη ην 1
ν
 Πξσηόθνιιν 

Καλνληζκνύ Σηκώλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηώλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.) θαη ηνλ 2
ν
 

Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (2
ν
 Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: «Έργα οιοθιήρφζες 

πιαηείας επί ηες οδού Κοδάλες ζηα Άλφ σταηλά», ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζηελ Αηηηνινγηθή έθζεζε.  

Σν 1
ν
 Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη ν 2

νο
 Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθαλ γηα λα 

ζπκπεξηιάβνπλ: 

 Σελ εθηέιεζε ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ επηπιένλ ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ ιόγσ ζθάικαηνο πξνκέηξεζεο ησλ εξγαζηώλ απηώλ. Οη επηπιένλ πνζόηεηεο 

δελ ζπληζηνύλ ηξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνύ ζρεδίνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο κνξθήο ηνπ 

έξγνπ, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ απηνύ θαη ην θόζηνο 

απηώλ ζα θαιπθζεί κε κεξηθή αλάισζε ηνπ θνλδπιίνπ Απξόβιεπησλ Γαπαλώλ.  

 Σελ εθηέιεζε λέσλ εξγαζηώλ πνπ ηηκνινγνύληαη κε ην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ., νη νπνίεο 

δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην αξρηθό ζπκβαηηθό ηηκνιόγην ηεο εξγνιαβίαο πιελ όκσο 

θαηέζηεζαλ απνιύησο αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
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νπνίσλ ην θόζηνο ζα θαιπθζεί κε κεξηθή αλάισζε ηνπ θνλδπιίνπ Απξόβιεπησλ 

Γαπαλώλ. Η ηηκνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ έγηλε ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ήηνη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ N.4412/2016 θαη ηνλ Καλνληζκό Πεξηγξαθηθώλ 

Σηκνινγίσλ Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ (ΦΔΚ 1746/19-5-2017). 

πκπιεξώλεηαη δε ην ηερληθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.  

Η ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ πξνο έγθξηζε Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 276.953,08€, 

κε ΦΠΑ θαη είλαη ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή δαπάλε. 

Σα παξαπάλσ είλαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ελ γέλεη ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ. 
 

Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδεηαη, επίζεο, όηη κε ηελ ππ’ αξ. 266/27-06-2019 απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηαθπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νπνία Αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε Κ/ΞΙΑ Γθνπιηνύκεο 

Αζαλάζηνο - Αζεκαθόπνπινο Παλαγηώηεο, ε νπνία αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

ηνπ παξαπάλσ έξγνπ κε ηελ ππ’ αξ. 17415/15-05-2020 (ΑΓΑ ΧΜ2ΘΧΞΙ-Γ9Λ) ζύκβαζε 

θαηαζθεπήο έξγνπ πνζνύ 276.953,08 €, κε Φ.Π.Α. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηδίνπο 

πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Κ.Α. 30-7322.00001). Με ηελ ππ’ αξ. 398/30-6-2020 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ν 1
νο

 ΑΠΔ ηνπ έξγνπ. 

 

 
        Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 
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