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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 3
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 39/30-

10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (18) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 7] Ισάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 9] 

Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 779/2020) 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο 

θαη  Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 

εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε – 

Αμηνπνίεζε πεξηνρήο Camping – Έινπο Αγπηάο»», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 14903/23-10-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 14872/23-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-

Η/Μ – Σκήκα Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη 

απξνβιέπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 

CAMPING – ΔΛΟΤ ΑΓΤΙΑ»΄΄ - Με ηελ αξ. πξση. 29315/10-07-2020 ππνγξαθείζα ζχκβαζε 

κεηαμχ ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ θ. Κψζηα Πειεηίδε θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο αλαδφρνπ 

θ/μίαο Δξγνδπλακηθήο Παηξψλ – ΜΣ ΑΣΔ ζπκθσλήζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε – 

Αμηνπνίεζε πεξηνρήο Camping – Έινπο Αγπηάο» κε πξνυπνινγηζκφ 2.374.699,08€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο δεθαηέζζεξηο (14) κήλεο, 

ήηνη έσο 9/9/2021. - Η ελ ιφγσ πξάμε «Αλάπιαζε – αμηνπνίεζε πεξηνρήο Camping – Έινπο 

Αγπηάο» έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – 

Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα», κε επηιέμηκε 

δεκφζηα δαπάλε ην ζχλνιν ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). - Καηά ηελ έλαξμε θαη εθηέιεζε ήδε κέξνπο ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξνβιέπησλ 

πξφζζεησλ εξγαζηψλ πξηλ απφ ηελ ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 155 ηνπ Ν. 4412/16, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή θχζε ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνλ 

επηζπλαπηφκελν πίλαθα. - Χο εθ ηνχηνπ ζε ελαξκφληζε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ 

έξγσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο πεξί έγθξηζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ 

επεηγνπζψλ θαη απξνβιέπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο δαπάλεο 62.257,38 € 

(πιένλ ΦΠΑ 24%) ή 77.199,15 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). - Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, 

παξαθαινχκε φπσο ζχκθσλα κε ην εδάθην ε παξ.1 ηνπ άξζ. 72 ηνπ Ν. 3852/10 φπσο 
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αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη ηνπ άξζξνπ  155 «Δπείγνπζεο 

πξφζζεηεο εξγαζίεο» ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» πξνβείηε: - 

ηελ έγθξηζε ηεο εθηέιεζεο ησλ επεηγνπζψλ θαη απξνβιέπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζπλνιηθήο 

εθηηκψκελεο δαπάλεο 62.257,38 € (πιένλ ΦΠΑ 24%) ή 77.199,15 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

24%). - πλεκκέλα: - 1. Σερληθή έθζεζε επεηγνπζψλ θαη απξνβιέπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ – 2. 

Πίλαθαο & πξνυπνινγηζκφο επεηγνπζψλ εξγαζηψλ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-

Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν, έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

Με ηελ αξ. πξση. 29315/10-07-2020 ππνγξαθείζα ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ θ. Κψζηα Πειεηίδε θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο αλαδφρνπ θ/μίαο  Δξγνδπλακηθήο 

Παηξψλ – ΜΣ ΑΣΔ, ζπκθσλήζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε – Αμηνπνίεζε πεξηνρήο 

Camping – Έινπο Αγπηάο» κε πξνυπνινγηζκφ 2.374.699,08€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) 

θαη ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο δεθαηέζζεξηο (14) κήλεο, ήηνη έσο 9/9/2021. 

 Η ελ ιφγσ πξάμε  «Αλάπιαζε – αμηνπνίεζε πεξηνρήο Camping – Έινπο Αγπηάο» έρεη 

εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία 

νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα», κε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε ην 

ζχλνιν ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη εθηέιεζε ήδε κέξνπο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ έρεη πξνθχςεη ε 

αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξνβιέπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ πξηλ απφ ηελ ζχληαμε 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 155 ηνπ Ν. 4412/16, ρσξίο 

λα κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο 

δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα. 

  

 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, 

άξζξν 40 παξ. 1) θαη ην άξζξν 155 «Δπείγνπζεο πξφζζεηεο εξγαζίεο» ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α' 

147/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», η Οικονομική Δπιηροπή εγκρίνει ηελ εθηέιεζε ησλ 

επεηγνπζψλ θαη απξνβιέπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε – Αμηνπνίεζε 

πεξηνρήο Camping – Έινπο Αγπηάο», ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο δαπάλεο 62.257,38 € (πιένλ ΦΠΑ 

24%) ή 77.199,15 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 
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