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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8η Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 45/4-122020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) 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 Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Φξήζηνο
Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 872/2020),
νπόηε ν θ. Φξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε
σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 879/2020).
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.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα, «Έγθξηζε ηνπ 3νπ
Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή –
Γηακόξθσζε ζε παηδηθό ζηαζκό ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδώλ Μαληαθίνπ - Κνξίλζνπ»,
αλαδόρνπ «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 17063/7-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16833/2-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ), ε νπνία έρεη
σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – ΘΔΜΑ: - Έγθξηζε ηνπ
3νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή –
Γηακόξθσζε ζε παηδηθό ζηαζκό ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδώλ Μαληαθίνπ - Κνξίλζνπ»,
αλαδόρνπ «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.».- Σπλεκκέλα: - α) 3νο Α.Π.Δ., 2ν ΠΚΤΝΜΔ, Δηζήγεζε,
Αηηηνινγηθή έθζεζε - β) Θεηηθή γλσκνδόηεζε από Τερληθό Σπκβνύιην Γ.Δ. - Σαο
απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηνλ 3ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, όπσο
επίζεο θαη ηνλ έιεγρό ηνπ ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην Υ.ΠΔ.ΦΨ.Γ.Δ. 20/2006 θαη ζαο
γλσξίδνπκε ηα παξαθάησ: - Α) Ο 3νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ
παξαπάλσ έξγνπ, ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ
Ν. 4412/2016, γηα ηελ αλάισζε «επί έιαζζνλ» θαη απξόβιεπησλ δαπαλώλ, δηόηη θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο εξγνιαβίαο πξνέθπςε κείσζε ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ ησλ
εξγαζηώλ απηώλ ή νξηζκέλσλ από απηέο θαη ε δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη από ηε κείσζε
απηή δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηώλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεηα
θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ.- Β) Ο 3νο Α.Π.Δ. ζπληάρζεθε ιόγσ ηαθηνπνίεζεο
πνζνηήησλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ. Γελ παξνπζηάδεη ππέξβαζε
δαπάλεο εξγαζηώλ. - Γ) Τν ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξόληνο 3νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό
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ησλ 526.064,18 € (κε ΦΠΑ), όζν ε εγθεθξηκέλε δαπάλε (Αξρηθή & 1ε Σπκπιεξσκαηηθή
Σύκβαζε), ρσξίο κεηαβνιή.- Σαο πιεξνθνξνύκε δε όηη: - Η δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε
ζηηο 10-01-2018, ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 256/2018
απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε
ηελ ππ’ αξηζκ. 6344/2019 όκνηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο θαη αλάδνρνο
αλαδείρζεθε ε «ΑΝΟΓΟΣ ΑΤΔ» κε κέζε έθπησζε 60,46% θαη κε ηειηθό πνζό ζύκβαζεο
458.036,79 €. - Η εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 26–07-2018. Οη δαπάλεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από πηζηώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΑΤΑ κε ΚΑ
70.01-7331.00017.- Με ηελ απόθαζε 199/24-03-20 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ν 1νο Α.Π.Δ.- Με ηελ απόθαζε 386/23-06-20 ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζώλ
θαη απξόβιεπησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 155 ηνπ Ν.4412/16.- Με ηελ απόθαζε
467/28-07-20 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ν 2νο Α.Π.Δ.
θαη ε 1ε Σπκπιεξσκαηηθή Σύκβαζε ηνπ έξγνπ. - Ο παξώλ 3νο ΑΠΔ θέξεη ηελ ζεηηθή
γλσκνδόηεζε ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ θαη ζπληάζεθε ιόγσ
ηαθηνπνίεζεο πνζνηήησλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ. Γελ
παξνπζηάδεη ππέξβαζε δαπάλεο εξγαζηώλ. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο
εηζεγεζείηε ζην Σώκα ηα εμήο: - Έγθξηζε ηνπ 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ
(Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δπηζθεπή – Γηακόξθσζε ζε παηδηθό ζηαζκό ηνπ θηηξίνπ επί
ησλ νδώλ Μαληαθίνπ - Κνξίλζνπ», αλαδόρνπ «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.». Ο Αληηδήκαξρνο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο – Φξήζηνο Κνξδάο.Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή –
Αληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα
θαηεπείγνλ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1),
εγκρίνει ηνλ 3ν Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή –
Γηακόξθσζε ζε παηδηθό ζηαζκό ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδώλ Μαληαθίνπ - Κνξίλζνπ»,
αλαδόρνπ «ΑΝΟΓΟΣ Α.Τ.Δ.», ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ
Αηηηνινγηθή έθζεζε.
Ο 3νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ παξαπάλσ έξγνπ,
ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα
ηελ αλάισζε «επί έιαζζνλ» θαη απξόβιεπησλ δαπαλώλ, δηόηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηώλ ηεο εξγνιαβίαο πξνέθπςε κείσζε ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηώλ απηώλ
ή νξηζκέλσλ από απηέο θαη ε δαπάλε πνπ εμνηθνλνκείηαη από ηε κείσζε απηή δηαηίζεηαη
γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηώλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ.
Σπληάρζεθε ιόγσ ηαθηνπνίεζεο πνζνηήησλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ
ηνπ έξγνπ. Γελ παξνπζηάδεη ππέξβαζε δαπάλεο εξγαζηώλ.
Τν ζπλνιηθό πνζό ηνπ 3νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 526.064,18 € (κε ΦΠΑ),
όζν ε εγθεθξηκέλε δαπάλε (Αξρηθή & 1ε Σπκπιεξσκαηηθή Σύκβαζε), ρσξίο κεηαβνιή.
Η δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ζηηο 10-01-2018, ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο
εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 256/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6344/2019 όκνηα ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδνο θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε «ΑΝΟΓΟΣ ΑΤΔ» κε κέζε έθπησζε
60,46% θαη κε ηειηθό πνζό ζύκβαζεο 458.036,79 €.
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Η εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 26–07-2018. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από πηζηώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΣΑΤΑ κε ΚΑ 70.017331.00017.
Με ηελ απόθαζε 199/24-03-20 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
εγθξίζεθε ν 1νο Α.Π.Δ.
Με ηελ απόθαζε 386/23-06-20 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
εγθξίζεθε ε αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζώλ θαη απξόβιεπησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 155 ηνπ Ν.4412/16.
Με ηελ απόθαζε 467/28-07-20 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
εγθξίζεθε ν 2νο Α.Π.Δ. θαη ε 1ε Σπκπιεξσκαηηθή Σύκβαζε ηνπ έξγνπ.
Ο παξώλ 3νο ΑΠΔ θέξεη ηελ ζεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ.
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