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Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ 

ηεο 11
εο

 Ννεκβξίνπ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 11
ε
 Ννεκβξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 17.30, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 24/6-11-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη 

δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ69/133/νηθ. 20764/7-11-

2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (24) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη 

ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο: 

1) νισκνχ Αηθαηεξίλε- Πξνεδξεχνπζα Αληηπξφεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία-

Γξακκαηεχνπζα, 3) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) 

Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξφπνπινο 

Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 

10) Αζπξνχιηα νθία, 11) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 12) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 13) Μνδέο Αζαλάζηνο, 

14) Νηάξνπ Μαξία, 15) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 16) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 17) Σνπιγαξίδεο 

Θεφδσξνο, 18) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 19) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 20) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 

21) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 22) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 23) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 24) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 25) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 26) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 27) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 28) 

Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 29) Παηνχραο Υξήζηνο, 30) Ρψξνο Γεψξγηνο, 31) βφιεο 

Κσλζηαληίλνο, 32) ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη  33) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο.  

Οη θ.θ.  Γθέζηα Δηξήλε, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Καπθάο Γεψξγηνο, Κνπλάβεο 

Αληψληνο, Σδαλάθνο Νηθφιανο, Φηινπνχινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ 

εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ, ρξέε δε Γξακκαηεύνπζαο αλέιαβε ε θα 

Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία.  

Οη θ.θ. Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο,  

Γξεγφξεο Ζιίαο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σξηαληαθπιιφπνπινο 

Ναπνιέσλ, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο θαη Φσκάο Πέηξνο δελ εηζήιζαλ απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

Ο θ. Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, απνπζηάδσλ 

δηθαηνινγεκέλα, ρξέε δε Πξνεδξεύνπζαο αλέιαβε ε θα νισκνχ Αηθαηεξίλε.  

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ε θα Πξνεδξεχνπζα θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

……………………………………………………………………………………………….............. 

 (Γηεπθξηλίδεηαη φηη ήδε εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Φσκάο 

Πέηξνο, Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή, 

Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ θαη Γξεγφξεο Ζιίαο, ελψ 

απνρψξεζαλ νη θ.θ. Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο θαη Παπαδεκάηνο 

Νηθφιανο).   

 
ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξνεδξεχνπζα, εηζάγεη ην αξηζ. 13 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Δμέηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 30807/17-7-2020 έγγξαθεο φριεζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζεηηθψλ 

δεκίσλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ΑΗΡΚΑΜ Α.Σ.Δ θαη έγθξηζε ηνπ ππ’ αξηζ. πξση: 12204/11-09-

2020 πξαθηηθνχ - πξσηφθνιινπ ππεξεκεξίαο θαη χςνπο ζεηηθψλ δεκίσλ, γηα ην έξγν κε ηίηιν: 

«ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΝΓΡΗΑΝΗΚΑ ΓΖΜΟΤ 

ΠΑΣΡΔΧΝ»», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αξρ/θνχ Έξγνπ & Ζ/Μ & Έξγσλ 

ΑΔΑ: 9ΩΩΓΩΞΙ-119



Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο - κε αξηζκφ 15182/29-10-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ θαη α.α.- κε αξηζκφ 15199/29-10-2020). 

 

 Tν ώκα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο άθνπζε ηελ θα Πξνεδξεχνπζα, ηνλ θ. Γήκαξρν, 

ηνλ αξκφδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνχο 

νκηιεηέο – δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο  ΑΗΡΚΑΜ Α.Σ..  

 Καηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. νισκνχ Αηθαηεξίλε, Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο, 

Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Ξπιηάο Θεφδσξνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 

Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Φσκάο Πέηξνο, Γνχξνο Θεφδσξνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο θαη 

Βνξίζεο Γηνλχζηνο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» ελψ ν θ. Μνίξαιεο Νηθφιανο ςήθηζε 

«θαηά».  

Με ηε δηεπθξίληζε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 αλ θάπνην κέινο 

αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ 

θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ην ώκα,  

  

 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 
(26 ζεηηθέο ςήθνη – 1 ςήθνο «θαηά») 

 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ άξζξσλ 137, 161 ,190& 174 ηνπ 

Ν4412/2020 

2. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61687/2019 ζπκθσλεηηθφ, κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ Αλαδφρνπ. 

3. Tελ κε αξ. πξση: 62052/2019 Απφθαζε νξηζκνχ Δπηβιέπνπζαο ηνπ έξγνπ θα Α.Κφηηηθα. 

4. Σελ ππ’ αξηζ.20491/3-6-2020 έγγξαθε φριεζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζεηηθψλ δεκίσλ ηεο 

αλαδφρνπ εηαηξείαο ΑΗΡΚΑΜ Α.Σ.Δ. 

5. Σν ππ’ αξηζ. 20491/09-7-2020 απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο πεξί 

δηαθνπήο εξγαζηψλ. 

6. Σελ ππ’αξηζ.30807/17-7-2020 έγγξαθε φριεζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζεηηθψλ δεκίσλ ηεο 

αλαδφρνπ εηαηξείαο ΑΗΡΚΑΜ Α.Σ.Δ., εθ λένπ. 

7. Σν ππ’αξηζ.34581/13407β2/7-8-2020 έγγξαθν ηεο ΓΔΤΑΠ γηα νινθιήξσζε εξγαζηψλ 

απνρέηεπζεο ζηε πεξηνρή Καλδξηάληθσλ. 

8. Σν ππ’αξηζ.35232/12-8-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο γηα επαλέλαξμε 

εξγαζηψλ. 

9. Σν απφ 14-8-2020 Πξαθηηθφ ηεο δηελεξγεζείζαο θιήξσζεο, γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο 

επηηξνπήο. Δθηίκεζεο ηεο απνδεκίσζεο ζεηηθψλ δεκηψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΑΗΡΚΑΜ 

Α.Σ.Δ», ιφγσ δηαθνπήο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ 

ΥΧΡΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΝΓΡΗΑΝΗΚΑ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» 

10. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 37990/28-08-2020 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο κε ην νπνίν δεηήζεθαλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πεξί απφδεημεο ησλ αηηνπκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. 30807/17-7-2020 

Όριεζε Καηαβνιήο Απνδεκίσζεο Θεηηθψλ Εεκηψλ ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο ΑΗΡΚΑΜ Α.Σ.Δ.  

11. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 39594/04-09-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ΑΗΡΚΑΜ ΑΣΔ κε ην νπνίν 

δεηάεη παξάηαζε δέθα εκεξψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζεη ηα ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ κε ην 

αλσηέξσ (10) ζρεηηθφ 

12. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 39594/07-09-2020 απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κε ην νπνίν 

ρνξεγείηαη παξάηαζε έσο θαη ηηο 11-9-2020  

13. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 41131/11-09-2020 έγγξαθν ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο AIRKAM ATE κε ην 

νπνίν θαηέζεζε ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, εκπξφζεζκα. 
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14. Σν κε αξηζ.πξση:12204/11-9-2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαπίζησζεο Τπεξεκεξίαο & 

Ύςνπο ζεηηθψλ δεκηψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΑΗΡΚΑΜ Α.Σ.Δ» 

 

Αλαιπηηθά: 

 

1. Θζηνξηθό ηνπ έξγνπ: 

Ο Γήκνο Παηξέσλ (Κχξηνο ηνπ έξγνπ) αλέζεζε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΔΘΑΜΟΡΦΧΗ 

ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΗΝ ΠΕΡΘΟΥΗ ΚΑΝΔΡΘΑΝΘΚΑ ΔΗΜΟΤ 

ΠΑΣΡΕΧΝ» ζηελ εηαηξεία «ΑΗΡΚΑΜ Α.Σ.Δ.» κέζσ ηεο σο άλσ (1) ζχκβαζεο ζπλνιηθνχ 

πνζνχ 748.887,05€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη κε ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο 

δέθα (10) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

Λφγσ θαζπζηέξεζεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ θαζψο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή εθηεινχληαλ εξγαζίεο 

αληηθαηάζηαζεο δηθηχνπ χδξεπζεο, ν Αλάδνρνο ππέβαιιε ζηηο 26-2-2020 επηθαηξνπνηεκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Τπεξεζία. 

Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αλάπιαζεο απνθαιχθζεθε φηη ππάξρεη δίθηπν 

θηηζηψλ παληνξξντθψλ αγσγψλ απνρέηεπζεο, ζηνπο νπνίνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθψλ ζε 

πνιιά ζεκεία ήηαλ θαηεζηξακκέλεο νη παξεηέο ηνπο θαη είρε θαηαξξεχζεη κεγάιν ηκήκα ηεο 

νξνθήο απηψλ, ε νπνία ζε ηκήκαηα ησλ νδψλ πνπ παξελέβε ε ππεξεζία, βξηζθφηαλ ζηα 15 κε 20 

εθαηνζηά θάησ απφ ηελ εξπζξά ηνπ πθηζηάκελνπ δξφκνπ, γεγνλφο πνπ θαζηζηνχζε αδχλαηε ηελ 

άξηηα αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο θαη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Με ην ππ’ αξηζ. 9437/26-02-2020 έγγξαθν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο πξνο ηε ΓΔΤΑ 

Παηξψλ, γλσζηνπνηήζεθε ε αδπλακία νινθιήξσζεο ηεο αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο ιφγσ ηνπ 

ζαζξνχ παληνξξντθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο θαη δεηήζεθε ε άκεζε απνθαηάζηαζε απηνχ. 

Ζ ΓΔΤΑΠ κε ην αξηζ. πξση. 12327/5410β2/16-3-2020 έγγξαθφ ηεο, ελεκέξσζε ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία φηη ζα πξνέβαηλε ζε κειέηε θαη άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ κέζα 

ζε δηάζηεκα 2,5 κελψλ.  

ηε ζπλέρεηα θαη ιφγσ ηεο πεξηξξένπζαο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο (COVID 19) πνπ δπζρέξαηλε 

ηελ νπνηαδήπνηε εμέιημε ησλ έξγσλ θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ πεξίνηθσλ, ε Γηεχζπλζε 

Έξγσλ Τπνδνκήο δήηεζε κε ην ππ’ αξηζ. 13350/30-3-2020 έγγξαθφ ηεο λα πξνβεί ε αλάδνρνο 

εηαηξεία ζε πξνζσξηλή ζθπξνδέηεζε ηεο πεξηνρήο, ηελ νπνία θαη νινθιήξσζε ζηηο 10/04/2020. 

Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ ηεο ΓΔΤΑΠ ζηελ πεξηνρή ησλ Καλδξηάληθσλ 

μεθίλεζαλ αξρέο Ηνπλίνπ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απφδνζε ηνπ εξγνηαμίνπ απφ ηε 

ΓΔΤΑΠ, ν Αλάδνρνο ππέβαιε ηελ ππ’ αξηζ. 20491/3-6-2020 φριεζε πεξί θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο ζεηηθψλ δεκηψλ (ε νπνία απαληήζεθε κε ην ππ’ αξ. 6 ζρεηηθφ) θαη ελ ηέιεη ππέβαιε 

ηελ κε αξηζ. πξση. 30807/17-7-2020 Όριεζε Καηαβνιήο Απνδεκίσζεο Θεηηθψλ Εεκηψλ 

Αλαδφρνπ, ηελ νπνία ε Δπηηξνπή ζεσξεί σο ζχκθσλε κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 137 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

ηηο 7-8-2020 ε ΓΔΤΑΠ κε ην ππ’ αξηζ. 34581/13407β2/2020 έγγξαθφ ηεο ελεκέξσζε ηελ 

Τπεξεζία φηη νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο απνρέηεπζεο θαη ν αλάδνρνο κπνξνχζε λα ζπλερίζεη 

ηηο εξγαζίεο αλάπιαζεο.  

Με ην ππ’ αξηζ. 35232/12-8-2020 έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο, βαζηδφκελε ζην 

αλσηέξσ ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο ΓΔΤΑΠ, ελεκέξσζε ηελ Αλάδνρν εηαηξεία γηα άκεζε 

επαλέλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 

 

2. Απνδεκίσζε ζεηηθώλ δεκηώλ ιόγσ ππεξεκεξίαο Κπξίνπ ηνπ έξγνπ 

χκθσλα κε ην άξζξν 137 ηνπ Ν.4412/2016, «Αλ ν θύξηνο ηνπ έξγνπ θαηαζηεί ππεξήκεξνο σο 

πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, ν αλάδνρνο δηθαηνύηαη λα δεηήζεη 

απνδεκίσζε κόλν γηα ηηο ζεηηθέο ηνπ δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη κεηά ηελ επίδνζε από απηόλ ζρεηηθήο 

έγγξαθεο όριεζεο. Η έγγξαθε όριεζε ππνβάιιεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ 
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έξγνπ, άιισο είλαη πξόσξε θαη δελ επηθέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο. Η σο άλσ έγγξαθε 

όριεζε πξέπεη λα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνύλ ηελ 

ππεξεκεξία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ην είδνο ησλ ζεηηθώλ δεκηώλ ησλ νπνίσλ ζα δεηεζεί ε 

απνδεκίσζε θαη ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε. Όριεζε πνπ δελ έρεη ην πεξηερόκελν απηό δελ επηθέξεη 

έλλνκεο ζπλέπεηεο. Ωο ζεηηθέο δεκηέο αλαγλσξίδνληαη, ηδίσο, ε δαπάλε εγθαηαζηάζεσλ, ε 

εμππεξέηεζε εγγπεηηθώλ θαιήο εθηέιεζεο, αζθάιηζεο έξγνπ, θύιαμεο εξγνηαμίνπ ζηαιίαο ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ από ην νξγαλόγξακκα πξνζσπηθνύ, κεραλεκάησλ, γεληθώλ εμόδσλ, θαζώο θαη 

ελδερόκελσλ ηόθσλ πξνθαηαβνιήο. Ιδηαίηεξα γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ γεληθώλ εμόδσλ ιακβάλεηαη 

ππόςε ν κέζνο όξνο ησλ γεληθώλ εμόδσλ ζην πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί ζην έξγν, όπσο πξνθύπηεη 

από ηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνύο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηώλ θαη εθαξκόδεηαη επί ηεο 

εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο ΓΕ+ΟΕ, απξόβιεπηα, αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ». 

Ο Αλάδνρνο ππέβαιε ηελ ππ’ αξηζ.20491/3-6-2020 έγγξαθε φριεζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο 

ζεηηθψλ δεκηψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ΑΗΡΚΑΜ Α.Σ.Δ, ε νπνία πεξηγξάθεη ηνπο ιφγνπο 

ππεξεκεξίαο θαη ην είδνο ησλ ζεηηθψλ δεκηψλ αιιά όρη ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε, σο εθ 

ηνχηνπ ε ζπγθεθξηκέλε όριεζε δελ επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο.  

Δθ λένπ ν αλάδνρνο θαη θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (Σν 

ππ’αξηζ.20491/09-7-2020 απαληεηηθφ), επαλήιζε κε ηελ ππ’ αξηζ. 30807/17-7-2020 έγγξαθε 

όριεζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζεηηθώλ δεκηώλ ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο ΑΘΡΚΑΜ Α.Σ.Ε, ε 

νπνία επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 137 ηνπ Ν.4412/2016 σο απνδεθηή θαη 

σο εκεξνκελία έλαξμεο ππνινγηζκνχ ζεηηθψλ δεκηψλ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο, δειαδή ηελ 

Παξαζθεπή 17/7/2020, ζηελ νπνία δεηνχζε εκεξήζηα απνδεκίσζε ην πνζφ ησλ 2.662,43€  

 

Δπί ηεο ηειεπηαίαο αηηήζεσο απνδεκίσζεο, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζεο Τπεξεκεξίαο & Ύςνπο 

ζεηηθψλ δεκηψλ κε ην αξηζ. πξση: 12204/11-9-2020 πξαθηηθό απεθάλζε ηα θάησζη: 

2.1. Δελ απνδέρεηαη απνδεκίσζε ζεηηθώλ δεκηώλ από ζηαιίεο κεραληθνύ εμνπιηζκνύ θαζψο 

ε αηηηνιφγεζε ηνπ Αλαδφρνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ Ν. 

4412/2016. Δπίζεο ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληθφο εμνπιηζκφο δελ έρεη ππνβιεζεί κε ην 

νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ φπσο ππνρξενχηαλ ν Αλάδνρνο βάζεη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

145 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Δπηπξνζζέησο ν ηδηφθηεηνο 

κεραληθφο εμνπιηζκφο πνπ αλαθέξεηαη δελ έρεη βξεζεί έσο ηψξα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θαη ηηο απηνςίεο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ, απφ ηελ επηβιέπνπζα ηνπ έξγνπ, αιιά νχηε θαη 

πξνζθνκίζηεθαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαη ‘ειάρηζηνλ σο νξίδεη ην άξζξν 

137 παξ.2 α & β. 

2.2.  Δελ απνδέρεηαη απνδεκίσζε ζεηηθώλ δεκηώλ  γηα ηελ Καηεξίλα Μαθξή θαη ηνλ Αλδξέα 

Μπαξηδάθιε θαζψο δελ αλαθέξνληαη ζην νξγαλφγξακκα πνπ ππέβαιιε ν Αλάδνρνο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (παξ. 4, άξζξν 145, Ν. 4412/2016) αλ θαη πξνζθνκίζηεθαλ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία εμαθξηβψλεηαη ην θφζηνο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο 

κε ην ππ’ αξηζ. 41131/11-09-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ελ ηνχηνηο ην κηζζνινγηθφ θφζηνο 

ζηειερψλ θαη πξνζσπηθνχ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο πνπ απνηεινχλ πάγηα θαη ππνρξεσηηθή 

ζηειέρσζε απηήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιια έξγα,  δελ απνθέξνπλ αμίσζε απνδεκίσζεο. 

2.3. Δελ απνδέρεηαη απνδεκίσζε ζεηηθώλ δεκηώλ γηα ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο δελ 

πξνζθνκίζηεθαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία εμαθξηβψλεηαη ην θφζηνο 

εκεξήζηαο απνδεκίσζεο. 

2.4. .Δελ Απνδέρεηαη απνδεκίσζε ζεηηθώλ δεκηώλ γηα ηα έμνδα δηνίθεζεο  
Καζψο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο ησλ 

γεληθψλ εμφδσλ ζην πνζνζηφ ηνπ έξγνπ φπσο πξνθχπηεη από ηνπο δεκνζηεπκέλνπο 

ηζνινγηζκνύο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηώλ θαη εθαξκφδεηαη επί ηεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ 

έξγνπ ρσξίο ΓΔ+Ο.Δ, Απξφβιεπηα, Αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ. (Άξζξν 137 παξ1 ηνπ 

Ν4412/2016). 
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Με ην ππ’αξηζ.41131/11.09.2020 έγγξαθφ ν αλάδνρνο πξνζθφκηζε ηζνδχγηα ινγηζηηθήο ησλ 

ηειεπηαίσλ 4 εηψλ πνπ δε ζπλάδνπλ κε ην Άξζξν 137 παξ1 ηνπ Ν4412/2016. 

2.5. Απνδέρεηαη απνδεκίσζε ζεηηθώλ δεκηώλ γηα ηνλ Νηθφιαν Θενδσξφπνπιν θαζψο 

αλαθέξεηαη ζην νξγαλφγξακκα πνπ ππέβαιιε ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 

πξνζθνκίζηεθαλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ην ππ’αξηζ.41131/11-09-2020 έγγξαθν ηεο 

εηαηξείαο (ππ’αξηζ.15/2020 ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πνζνχ :8.928€ γηα 6 κήλεο κε ην 

νπνίν εμαθξηβψλεηαη ην θφζηνο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, ήηνη: 8928€/180εκ.εκεξεο=49,60€ 

αλά εκέξα. 

2.6. Απνδέρεηαη απνδεκίσζε ζεηηθώλ δεκηώλ γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ φπσο αλαιχεηαη 

παξαθάησ: 

Σν κε αξηζ.103415 Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πεξί Αζηηθήο Δπζχλεο, απφ 29/11/2019 έσο 

29/09/2020, πνζνχ239,99€ 

Σν κε αξηζ.617601 Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαηά παληφο θηλδχλνπ εξγνιάβνπ, 29/11/2019 

έσο 29/09/2020, πνζνχ 960,00€ 

πλνιηθή αζθάιηζε έξγνπ:1200€/305 Ηκεξνινγηαθέο εκέξεο = 3,94 € εκεξήζην θόζηνο 

απνδεκίσζεο. 

2.7. Απνδέρεηαη απνδεκίσζε ζεηηθώλ δεκηώλ γηα ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο κε 

αξηζ.174490 απφ ην ΣΜΔΓΔ πνζνχ:120,79€ αλα ηξίκελν νπφηε Υ 3
1/3

 ηξίκελα =402,23/305= 

εκεξήζην θφζηνο απνδεκίσζεο:1,32€ 

2.8. Απνδέρεηαη απνδεκίσζε ζεηηθώλ δεκηώλ γηα ηε κίζζσζε νηθνπέδνπ γηα ηελ 

απνζήθεπζε κεραλεκάησλ θαη πιηθώλ θαζψο πξνζθνκίζηεθαλ ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ην ππ’αξηζ.41131/11-09-2020 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο (κηζζσηήξην ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο) κε ην κεληαίν θαηαβιεζέλ πνζφ 300€, ήηνη:10€/ΖΜΔΡΑ 

ΜΗΘΧΖ 

Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή, ΔΘΑΠΘΣΧΕ ηελ ππεξεκεξία ηνπ Κπξίνπ ηνπ 

Έξγνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 17-7-2020 έσο θαη 13-08-2020 ήηνη: 28 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο θαη ΚΑΘΟΡΘΕ σο ζεηηθέο δεκίεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 1.816,08€, σο αλαιχεηαη αλά εκέξα ζηνλ θάησζη πίλαθα:  

 

ΑΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 

(€) 

ΖΜΔΡΔ 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΘΔΣΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ 

(ΖΜΔΡΔ) 

ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ (€) 

1 Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο 

(σο επηβιέπσλ κεραληθφο- 

αλαθέξεηαη ζην νξγαλφγξακκα 

ηνπ έξγνπ) 
49,6 28 1388,8 

2 απνδεκίσζε ζεηηθψλ δεκηψλ γηα 

ηελ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ 3,94 28 110,32 

3 απνδεκίσζε ζεηηθψλ δεκηψλ γηα 

ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

κε αξηζ.174490  1,32 28 36,96 

4 απνδεκίσζε ζεηηθψλ δεκηψλ γηα 

ηε κίζζσζε νηθνπέδνπ γηα ηελ 

απνζήθεπζε κεραλεκάησλ θαη 

πιηθψλ  10,00 28 280,00 

πλνιηθή Ηκεξήζηα Απνδεκίσζε 64,86   
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ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ ΘΕΣΘΚΩΝ ΖΗΜΘΩΝ ΤΠΕΡΗΜΕΡΘΑ 1.816,08€ 

 
Γειαδή, εκεξήζηα απνδεκίσζε ύςνπο: 64,86€/εκέξα γηα 28 εκέξεο, κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ππνινγηζκνχ ζεηηθψλ δεκηψλ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο κε ππ’αξηζ.30807/17-7-2020 

έγγξαθεο φριεζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζεηηθψλ δεκηψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ΑΗΡΚΑΜ 

Α.Σ.Δ, δειαδή ηελ Παξαζθεπή 17/7/2020 θαη έσο ηηο 12/8/2020, θαζψο ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 

35232/12-8-2020 έγγξαθφ ηεο, ε Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο, βαζηδφκελε ζε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο 

ΓΔΤΑΠ, ελεκέξσζε ηελ Αλάδνρν εηαηξεία γηα άκεζε επαλέλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην εγθξίλεη ην Πξαθηηθφ - Πξσηφθνιιν 

Γηαπίζησζεο Τπεξεκεξίαο θαη Ύςνπο Θεηηθψλ Εεκηψλ γηα ην έξγν «ΔΘΑΜΟΡΦΧΗ 

ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΗΝ ΠΕΡΘΟΥΗ ΚΑΝΔΡΘΑΝΘΚΑ ΔΗΜΟΤ 

ΠΑΣΡΕΧΝ» ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζεηηθψλ δεκηψλ ηεο 

Αλαδφρνπ εηαηξείαο «ΑΗΡΚΑΜ Α.Σ.Δ» , χςνπο:1.816,08€.  
 
Καηά ηεο παξνχζαο πξάμεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο, ε Αλάδνρνο εηαηξεία κπνξεί λα 

ππνβάιιεη έλζηαζε απεπζπλφκελε ζηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ, φπσο νξίδεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 Ν.4412/2016, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 20 ηνπ 

Ν.4491/2017. 

 

 

 

 

     Η  Πξνεδξεύνπζα               Η Γξακκαηεύνπζα 

 

 

    ΚΑΣΕΡΘΝΑ ΟΛΧΜΟΤ             ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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