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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 29η επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 34/25-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (17) 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] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7]
Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο,
εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκόο απνθάζεσο 659/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
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. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο γηα αγσγή θ. Ινξδάλε
Μαζκαλίδε "εμόθιεζε έξγνπ-νινθιήξσζε έξγσλ θσηαγώγεζεο Γ.Γ. Ρίνπ κε βάζε ην ππ’ αξηζ.
7/24-12-2015 ηηκνιόγην"», (ζρεηηθό ην αξηζ. 13172/28-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ.
Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 13128/28-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ
θαη Έξγσλ Τπνδνκήο θαη ε από 7-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζίαο πιεξεμνύζηαο
δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο θαέινπ), νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο: Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄πκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο γηα
αγσγή θ. Ινξδάλε Μαζκαλίδε «εμόθιεζε έξγνπ – νινθιήξσζε έξγσλ θσηαγώγεζεο Γ.Γ. Ρίνπ κε
βάζε ην ππ’ αξηζ. 7/24-12-2015 ηηκνιόγην»΄΄ - ε ζπλέρεηα ηεο αξ. πξση. 28972/9-7-2020
αηηήζεσο ηνπ θ. Πεηξόπνπινπ Διεπζεξίνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπ θ. Μαζκαλίδε Ινξδάλε δπλάκεη ηνπ
17278/2020 εηδηθνύ πιεξεμνπζίνπ, όζνλ αθνξά εμσδηθαζηηθό ζπκβηβαζκό, ζαο δηαβηβάδνπκε ηα
αθόινπζα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαθαινύκε γηα ηελ ιήμε ζρεηηθήο απόθαζεο. πλεκκέλα: - 1. Σν αξ. πξση. 3535/13-03-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ πξνο
ηελ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ γηα ηελ γλσκνδόηεζε επί ηεο ππόζεζεο Μαζκαλίδε – 2.
Σελ αξ. πξση. 3535/13-03-2020 γλσκνδόηεζε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ – 3. Σν
11893/07-09-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ε από
07/09/2020 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ ζπκβνύινπ – 4. Σν 11882/07-09-2020 έγγξαθν ηνπ
Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζην Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο,
Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ Ννκηθήο
Τπεξεζίαο – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο
Κνξδάο - ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ - Με ηελ από 14-10-2017 αγσγή ηνπ ν Ινξδάλεο Μαζκαλίδεο
επεδίσμε ηελ θαηαβνιή από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ηνπ πνζνύ ησλ 25.147,09 επξώ πιένλ ηόθσλ θαη
δηθαζηηθώλ εμόδσλ. Σν σο άλσ πνζό, ζύκθσλα κε ηνλ αγσγηθό ηζρπξηζκό ηνπ ελάγνληα, ην
νθείιεη ν Γήκνο Παηξέσλ σο θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ θαηαξγεζέληνο δπλάκεη ηνπ Ν. 3852/2010
δήκνπ Ρίνπ, γηα έξγν θσηαγώγεζεο ηνπ δ.δ.Ρίνπ, ην νπνίν ν άλσ αλάδνρνο αλέιαβε θαη εθηέιεζε
δπλάκεη ηεο από 12-7-2010 ζύκβαζεο. ύκθσλα κε ην ηζηνξηθό ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο ν
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εξγνιάβνο εθηέιεζε πιήξσο θαη πξνζεθόλησο ην αλαηεζέλ έξγν, αιιά πξνέθπςε ε αλάγθε λα
εθηειεζζνύλ πξόζζεηεο εξγαζίεο νη νπνίεο θξίζεθαλ θαηεπείγνπζεο. Γηα ηηο πξόζζεηεο απηέο
εξγαζίεο, νη νπνίεο ηνπ αλαηέζεθαλ πξνθνξηθά από ηελ δεκνηηθή αξρή ηνπ πξώελ δήκνπ Ρίνπ θαη
εθηειέζηεθαλ, επηδηώθεη κε ηελ σο άλσ αλαθεξνκέλε αγσγή ηνπ λα εηζπξάμεη ην πνζόλ ησλ
25.147.09 επξώ, γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί θαη αληίζηνηρν ηηκνιόγην κε αξηζκό 7/21-11-2015
(ζπλεκκέλν 1ν) θαη αηηηνινγία «εμόθιεζε έξγνπ-νινθιήξσζε έξγσλ θσηαγώγεζεο Γ.Γ.Ρίνπ» ην
νπνίν όκσο κέρξη ζήκεξα δελ εμνθιήζεθε, γηα ηνλ ιόγν δε απηό επηδηώθεη ηελ εμόθιεζή ηνπ κε
δηθαζηηθή απόθαζε. - Μεηά από πξνθνξηθό αίηεκα ηνπ ελάγνληα γηα ηελ ζπκβηβαζηηθή επίιπζε
ηεο πξνθεηκέλεο δηαθνξάο, ε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αγσγήο καηαηώζεθε θαη πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί ε πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ επηδίθνπ έξγνπ θαζώο θαη εάλ ην αηηνύκελν πνζό είλαη
λόκηκν θαη βαζίκσο επηδηώθεηαη ε είζπξαμή ηνπ, δεηήζεθε από ηελ αξκόδηα δηεύζπλζε ε
εθηίκεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ επηδίθνπ έξγνπ. - ηελ ζπλέρεηα ην αίηεκα ηνπ ελάγνληα γηα
ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηθαζηηθήο δηαθνξάο θαη παξαίηεζή ηνπ από ην πνζό ησλ ηόθσλ
ππεξεκεξίαο θαη ινηπώλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ, ππεβιήζε εθ λένπ κε ηελ από 9-7-2020 αίηεζή ηνπ
δηα ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπ θαη δπλάκεη ηνπ ππ' αξηζκ. 17278/27-8-2020 εηδηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηεο
πκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ Ηξώο Καθνύξα (ζπλεκκέλν 2ν). - Η ππ’ αξηζκ. πξσηνθόιινπ
3535/13-3-2020 γλσκνδόηεζε πνπ ζπλέηαμε ν Πνιηηηθόο Μερ/θνο Γεκνζζέλεο Παπιόπνπινο θαη
ζεώξεζε ε Γηεπζύληξηα Αξρ/νπ Έξγνπ Διέλε Αιεμνπνύινπ ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα ζύληαμεο
λέσλ ηηκώλ κνλάδσλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «΄Δξγα θσηαγώγεζεο ηνπ Γ.Γ. Ρίνπ» (ζπλεκκέλν 3ν),
αλαθέξεη όηη "Γηαπηζηώλεηαη όηη ζην ζύλνιν ηνπο θαη νη δεθαπέληε (15) ηηκέο κνλάδνο λέσλ
«ζπκπιεξσκαηηθώλ» εξγαζηώλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ αγσγή ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ
θ. Μαζκαλίδε Σξύθσλα κε αύμνληα αξηζκό ΝΣ-1 έσο ΝΣ-15 έρνπλ ζπληαρζεί θαη ηηκνινγεζεί
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 6 & 7, άξζξν 57 ηνπ Ν. 3669/2008 «Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ –
Νέεο εξγαζίεο» (αλσηέξσ δηαηύπσζε 18 & 19) ζε ζπλδπαζκό κε ηα εγθεθξηκέλα ηηκνιόγηα ηνπ
ΤΠΔΥΧΓΔ, ηζρύνληα θαηά ην ηξίκελν δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη Γ’ ηξίκελν ηνπ 2009".......
"Σαπηνρξόλσο όπσο πξνθύπηεη από ηελ αγσγή ηνπ θ. Μαζκαλίδε πέξαλ ησλ αλσηέξσ πθίζηαηαη
θαη νηθνλνκηθή απαίηεζε γηα ηελ πιεξσκή ππνιεηπόκελεο πνζόηεηαο 34,10κ.κ ηνπ ζπκβαηηθνύ
άξζξνπ ΑΣ-5 κε ηίηιν Καιώδην ηύπνπ ΝΤΤ νξαηό ή εληνηρηζκέλν πεληαπνιηθό – δηαηνκήο
5Υ2,5mm2. Η ελ ιόγσ πνζόηεηα δελ ήηαλ δπλαηό λα πηζηνπνηεζεί θαη θαη’ επέθηαζε πιεξσζεί
ζηνλ αλάδνρν δηόηη αθνξνύζε ππεξζπκβαηηθή πνζόηεηα πέξαλ ηεο αξρηθήο πνζόηεηαο ηεο
κειέηεο ησλ 1.000,00κ.κ.. Βάζεη ηεο ππνγξαθείζαο από ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ 1 εο
πλνπηηθήο Δπηκέηξεζεο Δξγαζηώλ βεβαηώλεηαη ε εθηέιεζε ζπλνιηθήο πνζόηεηαο 1.034,10κ.κ
ελώ αληίζηνηρα από ηελ 1ε πηζηνπνίεζε ε νπνία ζπλνδεύεη ηελ 1ε εληνιή πιεξσκήο εξγαζηώλ
πξνθύπηεη όηη έρεη πηζηνπνηεζεί κόλν ε πνζόηεηα ησλ 1.000,00κ.κ. θαισδίνπ ΝΤΤ δηαηνκήο
5Υ2,5mm2 γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηελ αηηίαζε ηνπ ελάγνληα πεξί νηθνλνκηθήο απαίηεζεο γηα
πιεξσκή ηεο ππνιεηπόκελεο πνζόηεηαο ησλ 34,10κ.κ θαισδίσζεο"...... "ύκθσλα κε ηνπο
αλσηέξσ δύν (2) πίλαθεο ππνινγηζκνύ πξνθύπηεη όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ
«ζπκπιεξσκαηηθώλ» θαη «ππεξζπκβαηηθώλ» εξγαζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% είλαη
24.751,15 + 395,94 = 25.147,09€". - Δπεηδή ζην άξζξν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 "Αξκνδηόηεηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκσλ" πξνβιέπεηαη όηη: "1. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθό
όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ.
Δηδηθόηεξα,
έρεη
ηηο
αθόινπζεο
απνθαζηζηηθέο,
ειεγθηηθέο
θαη
γλσκνδνηηθέο
αξκνδηόηεηεο:................ηβ) Απνθαζίδεη ηνλ ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη
αληηθείκελν κέρξη πνζνύ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξώ. Όηαλ ην αληηθείκελν είλαη άλσ ησλ
60.000 επξώ, ηόηε εηζεγείηαη ηε ιήςε απόθαζεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Γελ επηηξέπεηαη
ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζε δίθεο γηα απαηηήζεηο κηζζώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ, εμόδσλ
παξάζηαζεο, εμόδσλ θίλεζεο θαη γεληθά κηζζνινγηθώλ παξνρώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο,
εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο ην λνκηθό δήηεκα έρεη επηιπζεί κε απόθαζε αλσηάηνπ
δηθαζηεξίνπ. - Χο εθ ηνύηνπ θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 3535/13-03-2020 γλσκνδόηεζε ηεο
Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ πεξί ηεο νξζόηεηαο ησλ αηηνπκέλσλ πνζώλ ηνπ έξγνπ, έρσ
ηελ γλώκε όηη δύλαηαη λα πξνβεί ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηελ ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο ελ ιόγσ
δηαθνξάο θαη ηελ αληίζηνηρε θαηάξγεζε ηεο δίθεο. - Η επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα
δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Παξαζθεπή θαέινπ».2
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ:
1. Σν αξ. πξση. 3535/13-03-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ πξνο ηελ
Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ
2. Σελ αξ. πξση. 3535/13-03-2020 γλσκνδόηεζε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ–H/M
3. Σν 11893/07-09-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ
4. Σν 11882/07-09-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ
Αλαιπηηθά:
Με ηελ από 14-10-2017 αγσγή ηνπ ν Ινξδάλεο Μαζκαλίδεο επεδίσμε ηελ θαηαβνιή από
ηνλ Γήκν Παηξέσλ ηνπ πνζνύ ησλ 25.147,09 επξώ πιένλ ηόθσλ θαη δηθαζηηθώλ εμόδσλ. Σν σο
άλσ πνζό, ζύκθσλα κε ηνλ αγσγηθό ηζρπξηζκό ηνπ ελάγνληα, ην νθείιεη ν Γήκνο Παηξέσλ σο
θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ θαηαξγεζέληνο δπλάκεη ηνπ Ν. 3852/2010 δήκνπ Ρίνπ, γηα έξγν
θσηαγώγεζεο ηνπ δ.δ.Ρίνπ, ην νπνίν ν άλσ αλάδνρνο αλέιαβε θαη εθηέιεζε δπλάκεη ηεο από 12-72010 ζύκβαζεο. ύκθσλα κε ην ηζηνξηθό ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο αγσγήο ν εξγνιάβνο εθηέιεζε
πιήξσο θαη πξνζεθόλησο ην αλαηεζέλ έξγν, αιιά πξνέθπςε ε αλάγθε λα εθηειεζζνύλ πξόζζεηεο
εξγαζίεο νη νπνίεο θξίζεθαλ θαηεπείγνπζεο. Γηα ηηο πξόζζεηεο απηέο εξγαζίεο, νη νπνίεο ηνπ
αλαηέζεθαλ πξνθνξηθά από ηελ δεκνηηθή αξρή ηνπ πξώελ δήκνπ Ρίνπ θαη εθηειέζηεθαλ,
επηδηώθεη κε ηελ σο άλσ αλαθεξνκέλε αγσγή ηνπ λα εηζπξάμεη ην πνζόλ ησλ 25.147.09 επξώ, γηα
ην νπνίν έρεη εθδνζεί θαη αληίζηνηρν ηηκνιόγην κε αξηζκό 7/21-11-2015 θαη αηηηνινγία «εμόθιεζε
έξγνπ-νινθιήξσζε έξγσλ θσηαγώγεζεο Γ.Γ.Ρίνπ» ην νπνίν όκσο κέρξη ζήκεξα δελ εμνθιήζεθε,
γηα ηνλ ιόγν δε απηό επηδηώθεη ηελ εμόθιεζή ηνπ κε δηθαζηηθή απόθαζε.
Μεηά από πξνθνξηθό αίηεκα ηνπ ελάγνληα γηα ηελ ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο πξνθεηκέλεο
δηαθνξάο, ε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αγσγήο καηαηώζεθε θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε
πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ επηδίθνπ έξγνπ θαζώο θαη εάλ ην αηηνύκελν πνζό είλαη λόκηκν θαη
βαζίκσο επηδηώθεηαη ε είζπξαμή ηνπ, δεηήζεθε από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ε εθηίκεζε ηνπ
αλαθεξνκέλνπ επηδίθνπ έξγνπ.
ηελ ζπλέρεηα ην αίηεκα ηνπ ελάγνληα γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηθαζηηθήο δηαθνξάο
θαη παξαίηεζή ηνπ από ην πνζό ησλ ηόθσλ ππεξεκεξίαο θαη ινηπώλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ,
ππεβιήζε εθ λένπ κε ηελ από 9-7-2020 αίηεζή ηνπ δηα ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπ θαη δπλάκεη ηνπ ππ'
αξηζκ. 17278/27-8-2020 εηδηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Παηξώλ Ηξώο Καθνύξα.
Η ππ’ αξηζ. πξσηνθόιινπ 3535/13-3-2020 γλσκνδόηεζε πνπ ζπλέηαμε ν Πνιηηηθόο
Μερ/θνο Γεκνζζέλεο Παπιόπνπινο θαη ζεώξεζε ε Γηεπζύληξηα Αξρ/νπ Έξγνπ Διέλε
Αιεμνπνύινπ ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα ζύληαμεο λέσλ ηηκώλ κνλάδσλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ
«΄Δξγα θσηαγώγεζεο ηνπ Γ.Γ. Ρίνπ», αλαθέξεη όηη "Γηαπηζηώλεηαη όηη ζην ζύλνιν ηνπο θαη νη
δεθαπέληε (15) ηηκέο κνλάδνο λέσλ «ζπκπιεξσκαηηθώλ» εξγαζηώλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη
ζηελ αγσγή ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ θ. Μαζκαλίδε Σξύθσλα κε αύμνληα αξηζκό ΝΣ-1 έσο ΝΣ15 έρνπλ ζπληαρζεί θαη ηηκνινγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 6 & 7, άξζξν 57 ηνπ Ν.
3669/2008 «Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ – Νέεο εξγαζίεο» (αλσηέξσ δηαηύπσζε 18 & 19) ζε
ζπλδπαζκό κε ηα εγθεθξηκέλα ηηκνιόγηα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, ηζρύνληα θαηά ην ηξίκελν
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, ήηνη Γ’ ηξίκελν ηνπ 2009"....... "Σαπηνρξόλσο όπσο πξνθύπηεη από ηελ
αγσγή ηνπ θ. Μαζκαλίδε πέξαλ ησλ αλσηέξσ πθίζηαηαη θαη νηθνλνκηθή απαίηεζε γηα ηελ
πιεξσκή ππνιεηπόκελεο πνζόηεηαο 34,10κ.κ ηνπ ζπκβαηηθνύ άξζξνπ ΑΣ-5 κε ηίηιν Καιώδην
ηύπνπ ΝΤΤ νξαηό ή εληνηρηζκέλν πεληαπνιηθό – δηαηνκήο 5Υ2,5mm2. Η ελ ιόγσ πνζόηεηα δελ
ήηαλ δπλαηό λα πηζηνπνηεζεί θαη θαη’ επέθηαζε πιεξσζεί ζηνλ αλάδνρν δηόηη αθνξνύζε
ππεξζπκβαηηθή πνζόηεηα πέξαλ ηεο αξρηθήο πνζόηεηαο ηεο κειέηεο ησλ 1.000,00κ.κ.. Βάζεη ηεο
ππνγξαθείζαο από ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ 1εο πλνπηηθήο Δπηκέηξεζεο Δξγαζηώλ
βεβαηώλεηαη ε εθηέιεζε ζπλνιηθήο πνζόηεηαο 1.034,10κ.κ ελώ αληίζηνηρα από ηελ 1ε
πηζηνπνίεζε ε νπνία ζπλνδεύεη ηελ 1ε εληνιή πιεξσκήο εξγαζηώλ πξνθύπηεη όηη έρεη
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ΑΔΑ: Ω1ΓΖΩΞΙ-Λ2Η
πηζηνπνηεζεί κόλν ε πνζόηεηα ησλ 1.000,00κ.κ. θαισδίνπ ΝΤΤ δηαηνκήο 5Υ2,5mm2 γεγνλόο
πνπ επηβεβαηώλεη ηελ αηηίαζε ηνπ ελάγνληα πεξί νηθνλνκηθήο απαίηεζεο γηα πιεξσκή ηεο
ππνιεηπόκελεο πνζόηεηαο ησλ 34,10κ.κ θαισδίσζεο"...... "ύκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ δύν (2)
πίλαθεο ππνινγηζκνύ πξνθύπηεη όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ «ζπκπιεξσκαηηθώλ» θαη
«ππεξζπκβαηηθώλ» εξγαζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% είλαη 24.751,15 + 395,94 =
25.147,09€".
Δπεηδή ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 "Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκσλ"
πξνβιέπεηαη όηη: "1. Η νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη
ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα, έρεη ηηο αθόινπζεο
απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο:................ηβ) Απνθαζίδεη ηνλ
ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη αληηθείκελν κέρξη πνζνύ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000)
επξώ. Όηαλ ην αληηθείκελν είλαη άλσ ησλ 60.000 επξώ, ηόηε εηζεγείηαη ηε ιήςε απόθαζεο από ην
Γεκνηηθό πκβνύιην. Γελ επηηξέπεηαη ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζε δίθεο γηα απαηηήζεηο κηζζώλ,
επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ, εμόδσλ παξάζηαζεο, εμόδσλ θίλεζεο θαη γεληθά κηζζνινγηθώλ
παξνρώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο ην λνκηθό δήηεκα έρεη
επηιπζεί κε απόθαζε αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3)
θαη κε ηελ από 7-9-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζίαο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο θαέινπ, η Οικονομική Δπιηροπή εγκρίνει ηε ζπκβηβαζηηθή
επίιπζε ηεο δηαθνξάο γηα αγσγή ηνπ θ. Ινξδάλε Μαζκαλίδε "εμόθιεζε έξγνπ-νινθιήξσζε
έξγσλ θσηαγώγεζεο Γ.Γ. Ρίνπ κε βάζε ην ππ’ αξηζ. 7/24-12-2015 ηηκνιόγην" θαη ηελ αληίζηνηρε
θαηάξγεζε ηεο δίθεο
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ
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