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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος),
ζήκεξα, ηην 4η Φεβποςαπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 4/31-1-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (28) 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, 7]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 66/2020).
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 66/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα θαη 2νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ: ΄΄Κάιπςε πδξαύιαθα
άξδεπζεο ζηελ νδό Γακαζθελνύ΄΄, αλάδνρνο ΥΡ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Δ.Γ.Δ.», ζέηνληαο ππόςε
ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 1130/28-1-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ
αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1079/28-1-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο (Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο –
Σκήκα Τδξαπιηθώλ Έξγσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ
Παηξέσλ - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα θαη 2νπ Π.ΚΣ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ:
«ΚΑΛΤΦΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΑ ΑΡΓΔΤΗ ΣΗΝ ΟΓΟ ΓΑΜΑΚΗΝΟΤ» αλάδνρνο ΥΡ.
ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Δ.Γ.Δ.΄΄ - ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
Νόκνπ 4625/ 2019 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ αξκνδηόηεηα λα «Απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ ή νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ
εθαξκνδόκελε ζε θάζε πεξίπησζε λνκνζεζία.» - ε εθηέιεζε απηώλ, ζαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα
ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη ην 2ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηεο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ
«ΚΑΛΤΦΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΑ ΑΡΓΔΤΗ ΣΗΝ ΟΓΟ ΓΑΜΑΚΗΝΟΤ», πνπ θαηαζθεπάδεη ε
ΥΡΗΣΟ ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ, θαη ζαο γλσξίδνπκε όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 25.602,90 € Δπξώ κε Φ.Π.Α θαη είλαη
απμεκέλεο θαηά 501,42 € ρσξίο Φ.Π.Α. - Α. ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΡΓΟΤ – ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ – 1.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 740/2017 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε κειέηε ηνπ έξγνπ. 2. Με ηελ ππ’ αξηζ. 275521/2017 Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο ΠΓΔ&Ι θξίζεθε λόκηκε ε
αλσηέξσ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. – 3. Η δεκνπξαζία έγηλε ζηηο 28/05/2018, θαη ην
πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 681/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζύκθσλα κε ηελ νπνία θαηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα ηεο
δεκνπξαζίαο ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΥΡΗΣΟ ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Δ.Γ.Δ.», ζηελ νπνία
αλαηέζεθε ην έξγν κε ηεθκαξηή έθπησζε 58,36.%, κε πνζό ζύκβαζεο 24.981,14€ κε Φ.Π.Α. – 4.
Η εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ηελ 8–10-2018 – 5. Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ είλαη 6 κήλεο δειαδή έσο 08-4-2019. Η 1ε παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηώλ θαηά ηξείο (3)
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εκεξνινγηαθνύο κήλεο, ήηνη έσο ηελ 08/07/2019, εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 406/2019 Απόθαζε
Γ..(ΑΓΑ:Φ9ΔΛΧΞΙ-ΜΥ4). Η 2ε παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηώλ θαηά έμη (3) εκεξνινγηαθνύο
κήλεο πεξίπνπ, ήηνη έσο ηελ 31/12/2019, εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 702/2019 Απόθαζε
Γ..(ΑΓΑ:ΦΘΡ4ΧΞΙ-Μ10). Με ηε αξ. Πξση.72845/24-12-2019 θαηεηέζε αίηεκα γηα 3ε
παξάηαζε πεξαίσζεο θαηά δύν (2) εκεξνινγηαθνύο κήλεο, ήηνη έσο ηελ 29/02/2020. - Β.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ 2νπ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΣΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ - Με ηνλ παξόληα
2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα γίλεηαη κεξηθή δηάζεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξνβιέπησλ θαζώο
επίζεο θαη ησλ επί έιαηηνλ πνζνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ απμήζεηο πνζνηήησλ εξγαζηώλ
θαη ε δαπάλε ησλ λέσλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ απνιύησο αλαγθαίεο ιόγσ απξόβιεπησλ
παξαγόλησλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηε ρξήζε ησλ επί έιαηηνλ πνζνηήησλ θαιύπηνληαη δαπάλεο
άιισλ, όισο απαξαίηεησλ εξγαζηώλ. Πεξηιακβάλεηαη ην 2ν ΠΚΣΜΝΔ κε ηελ Ν.Σ. 3 γηα
πξνζαύμεζε ηηκήο ιόγσ αιιαγήο δηαηνκήο ηνπ αγσγνύ θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ Σ.Ο.Δ.Β. Γιαύθνπ.
- Γίλεηαη θαηάξγεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ 1νπ ΑΠΔ ζηελ Ν.Σ.1 από 27,00 κ3 ζε 0,00 κ3 ιόγσ ηνπ
όηη εθ παξαδξνκήο έγηλε λέα ηηκή ζε άξζξν πνπ ήδε ππήξρε (Α.Σ. 3, νκάδα Υσκαηνπξγηθά). Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη δαπάλε γηα πιεξσκή Απνινγηζηηθώλ εξγαζηώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ
πνζνύ 501,42 € ζπλ ΦΠΑ. Οη εξγαζίεο θαιύπηνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 παξάγξαθνο
2, θαη ηνπ άξζξνπ 156 παξάγξαθνο 1α θαη 1β ηνπ Ν. 4412/2016 γηα απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ θαη
απξόβιεπηεο εξγαζίεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν: - Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο
κέρξη 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο δύλαληαη λα ηξνπνπνηνύληαη άλεπ λέαο δηαδηθαζίαο
ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, εθόζνλ πιεξνύληαη αζξνηζηηθά ε πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 132. - Σν ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξόληνο 2νπ
Α.Π.Δ., αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 20.647,50 € γηα εξγαζίεο κε Γ.Δ. & Ο.Δ. 18 %, 119,09 € γηα
πξόβιεςε αλαζεώξεζεο θαη 4.955,40€ γηα Φ.Π.Α. 24%, ζύλνιν 25.602,90 € θαη είλαη απμεκέλνο
θαηά δαπάλε 501,42 € ρσξίο ΦΠΑ, ζε πνζνζηό 2,49 % πνπ είλαη κηθξόηεξν ηνπ 15% (3.021,91 €)
ηεο Αξρηθήο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ. - Μεηά θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. θαη ηνπ 2νπ
Π.ΚΣ.Μ.Ν.Δ. κε ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 18/12/2019 (Αξ. Πξση. Σ..Γ.Δ.163/20-12-2019) θαη καο δηαβηβάζηεθε κε ην
ππ. αξηζ. 72471/23-12-2019 έγγξαθό ηνπ, παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε ζηελ έγθξηζε ηνπ 2νπ
Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη ηνπ 2νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «ΚΑΛΤΦΗ
ΤΓΡΑΤΛΑΚΑ ΑΡΓΔΤΗ ΣΗΝ ΟΓΟ ΓΑΜΑΚΗΝΟΤ» αλάδνρνο ΥΡ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ
Δ.Γ.Δ. - πλεκκέλα: (ζε 2 αληίγξαθα) Ο 2νο Α.Π.Δ. ην 2ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. & Γλσκνδόηεζε
Έγθξηζεο Σερληθνύ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Π.Γ.Δ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ, ην 2ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ., 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), εγκπίνει ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα
Δξγαζηώλ (2ν Α.Π.Δ.) θαη ην 2ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ: «Κάλςψη Τδπαύλακα Άπδεςζηρ
ζηην Οδό Γαμαζκηνού», ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ Αηηηνινγηθή έθζεζε.
Δηεπθξηλίδεταη ότη:
Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ 25.602,90 €, κε Φ.Π.Α θαη είλαη απμεκέλεο θαηά 501,42 €, ρσξίο Φ.Π.Α.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 740/2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε κειέηε ηνπ
έξγνπ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 275521/2017 Απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο ΠΓΔ&Ι θξίζεθε λόκηκε ε
αλσηέξσ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Η δεκνπξαζία έγηλε ζηηο 28/05/2018, θαη ην πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ
ππ’ αξηζ. 681/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζύκθσλα κε ηελ
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νπνία θαηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΥΡΗΣΟ
ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Δ.Γ.Δ.», ζηελ νπνία αλαηέζεθε ην έξγν κε ηεθκαξηή έθπησζε 58,36%, κε
πνζό ζύκβαζεο 24.981,14€, κε Φ.Π.Α.
Η εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ηελ 8ε-10-2018.
Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ είλαη 6 κήλεο δειαδή έσο 08-4-2019. Η 1ε
παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηώλ θαηά ηξείο (3) εκεξνινγηαθνύο κήλεο, ήηνη έσο ηελ 08/07/2019,
εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 406/2019 Απόθαζε Γ.. (ΑΓΑ:Φ9ΔΛΧΞΙ-ΜΥ4). Η 2ε παξάηαζε
πεξαίσζεο εξγαζηώλ θαηά έμη (3) εκεξνινγηαθνύο κήλεο πεξίπνπ, ήηνη έσο ηελ 31/12/2019,
εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 702/2019 Απόθαζε Γ.. (ΑΓΑ:ΦΘΡ4ΧΞΙ-Μ10). Με ηε αξ.
Πξση.72845/24-12-2019 θαηεηέζε αίηεκα γηα 3ε παξάηαζε πεξαίσζεο θαηά δύν (2)
εκεξνινγηαθνύο κήλεο, ήηνη έσο ηελ 29/02/2020.
Με ηνλ παξόληα 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα γίλεηαη κεξηθή δηάζεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ
απξνβιέπησλ θαζώο επίζεο θαη ησλ επί έιαηηνλ πνζνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ απμήζεηο
πνζνηήησλ εξγαζηώλ θαη ε δαπάλε ησλ λέσλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ απνιύησο
αλαγθαίεο ιόγσ απξόβιεπησλ παξαγόλησλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηε ρξήζε ησλ επί έιαηηνλ
πνζνηήησλ θαιύπηνληαη δαπάλεο άιισλ, όισο απαξαίηεησλ εξγαζηώλ. Πεξηιακβάλεηαη ην 2ν
ΠΚΣΜΝΔ κε ηελ Ν.Σ. 3 γηα πξνζαύμεζε ηηκήο ιόγσ αιιαγήο δηαηνκήο ηνπ αγσγνύ θαηόπηλ
εηζήγεζεο ηνπ Σ.Ο.Δ.Β. Γιαύθνπ.
Γίλεηαη θαηάξγεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ 1νπ ΑΠΔ ζηελ Ν.Σ.1 από 27,00 κ3 ζε 0,00 κ3 ιόγσ
ηνπ όηη εθ παξαδξνκήο έγηλε λέα ηηκή ζε άξζξν πνπ ήδε ππήξρε (Α.Σ. 3, νκάδα Υσκαηνπξγηθά).
Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη δαπάλε γηα πιεξσκή Απνινγηζηηθώλ εξγαζηώλ δηαρείξηζεο
απνβιήησλ πνζνύ 501,42 € ζπλ ΦΠΑ. Οη εξγαζίεο θαιύπηνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132
παξάγξαθνο 2, θαη ηνπ άξζξνπ 156 παξάγξαθνο 1α θαη 1β ηνπ Ν. 4412/2016 γηα απμνκεηώζεηο
πνζνηήησλ θαη απξόβιεπηεο εξγαζίεο, ζύκθσλα κε ην νπνίν:
Οη σπκπιεξσκατηθέο σπκβάσεηο σπλνιηθνύ ύςνπο κέρξη 15% τεο αμίαο τεο αξρηθήο
σύκβασεο δύνανηαι να ηροποποιούνηαι άνεσ νέας διαδικαζίας ζύναψης δημόζιας ζύμβαζης,
ευόσνλ πιεξνύλταη αζξνηστηθά ε πεξίπτσσε α' τεο παξαγξάυνπ 1 τνπ παξόλτνο άξζξνπ θαη ε
παξάγξαυνο 2 τνπ άξζξνπ 132.
Σν ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξόληνο 2νπ Α.Π.Δ., αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 20.647,50 € γηα
εξγαζίεο κε Γ.Δ. & Ο.Δ. 18 %, 119,09 € γηα πξόβιεςε αλαζεώξεζεο θαη 4.955,40€ γηα Φ.Π.Α.
24%, ζύλνιν 25.602,90 € θαη είλαη αςξημένορ θαηά δαπάλε 501,42 € ρσξίο ΦΠΑ, ζε πνζνζηό
2,49 % πνπ είλαη κηθξόηεξν ηνπ 15% (3.021,91 €) ηεο Αξρηθήο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ.

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παπόνηα Μέλη
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ

