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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 22α Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 48/1812-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (26) 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 θαη 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – 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, εηζάγεη ην αξηζ. (14) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο: «Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Έξγα
ππνδνκήο ζηηο Κνηλόηεηεο Πηηίηζαο- ειιώλ- Αξγπξώλ- Α. Καζηξηηζίνπ (2018)»,
(ζρεηηθό ην αξηζ. 17407/14-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ.
17329/11-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη
Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα Οδνπνηίαο), ε νπνία έρεη σο
εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄
Έγθξηζε ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα ηνπ Έξγνπ: «Έξγα Τπνδνκήο ζηηο
ηνπηθέο θνηλόηεηεο Πηηίηζα – ειιά – Αξγπξά – Α. Καζηξηηζίνπ (2018)». αο
ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Έξγα
Τπνδνκήο ζηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο Πηηίηζα – ειιά – Αξγπξά – Α. Καζηξηηζίνπ
(2018)» πνπ θαηαζθεπάδεη ε ΔΡΓΟΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
Δ.Δ., θαη ζαο γλσξίδνπκε όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ
εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 159.999,99€ κε Φ.Π.Α., ζε
ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή δαπάλε. Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο
ζπκπεξηιακβάλεη ηηο απμνκεηώζεηο ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηώλ πνπ πξνέθπςαλ
από ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ όπσο απηά δηακνξθώζεθαλ γηα ηα ηκήκαηα
ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ έσο ηώξα θαηαζθεπαζζεί ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα 1ν, 2ν &
3ν Π.Π.Α.Δ. θαη ηελ 1ε, 2ε, & 3ε Αλαιπηηθή Δπηκέηξεζε πνπ ηα ζπλνδεύνπλ, θαζώο
επίζεο θαη από ηα πξνκεηξεηηθά ζηνηρεία πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ηα ηκήκαηα ηνπ
έξγνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ. Με ηνλ παξόληα 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα
Δξγαζηώλ ρξεζηκνπνηείηαη κέξνο ησλ απξόβιεπησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ: α)
απμήζεηο ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ζην θπζηθό αληηθείκελν ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ζύκβαζεο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ από απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ
ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ ιόγσ αθξηβέζηεξσλ πξνκεηξήζεσλ θαη β) 11 (έληεθα) λέεο
ηηκέο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη δελ ήηαλ
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δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ θαηά ηελ κειέηε, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 1ν
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. πνπ ζπλνδεύεη ηνλ παξόληα 1ν Α.Π.Δ.. Ο 1νο Α.Π.Δ. έρεη ήδε εγθξηζεί
από ην Σερληθό πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ζηε πλεδξίαζε ηεο 24/11/2020 (ζέκα
6ν) θαη ε έγθξηζε απηνύ καο έρεη απνζηαιεί κε ην ππ’ αξηζκ. 169/01-12-2020
έγγξαθν ζηε Γηεύζπλζε καο. Με βάζε ηα αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε
ζην ζώκα λα εγθξίλεη: Σνλ 1ν Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ ηνπ ηίηινπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. ηεο ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηνλ
Ν.4412/16, ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/08 (άξζξα 80-110), θαζώο επίζεο
θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ. Ο Αλη/ξρνο Αξρ/θνύ
Έξγνπ, Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Υξήζηνο Κνξδάο.Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη ηνλ αξκόδην
εηζεγεηή-Αληηδήκαξρν
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Δγθρίλεη ηνλ 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Έξγα
Τπνδνκήο ζηηο Κνηλόηεηεο Πηηίηζαο- ειιώλ- Αξγπξώλ- Α. Καζηξηηζίνπ (2018)»,
πνπ θαηαζθεπάδεη ε ΔΡΓΟΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ.Δ., γηα
ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. ηεο ππεξεζίαο,
ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3669/08 (άξζξα 80-110),
θαζώο επίζεο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ.
Διευκρινίζεται ότι:
Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 1νπ Α.Π.Δ.
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 159.999,99€ κε Φ.Π.Α., ζε ηζοδύγηο κε ηελ αξρηθή
ζπκβαηηθή δαπάλε.
Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο ζπκπεξηιακβάλεη ηηο απμνκεηώζεηο ησλ
πνζνηήησλ ησλ εξγαζηώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηα επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ,
όπσο απηά δηακνξθώζεθαλ γηα ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ έσο ηώξα
θαηαζθεπαζζεί, ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα 1ν, 2ν & 3ν Π.Π.Α.Δ. θαη ηελ 1ε, 2ε , &
3ε Αλαιπηηθή Δπηκέηξεζε πνπ ηα ζπλνδεύνπλ, θαζώο επίζεο θαη από ηα
πξνκεηξεηηθά ζηνηρεία πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα
θαηαζθεπαζζνύλ.
Με ηνλ παξόληα 1ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ρξεζηκνπνηείηαη κέξνο
ησλ απξόβιεπησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ:
α) απμήζεηο ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ζην θπζηθό αληηθείκελν
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζύκβαζεο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ από απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ
ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ ιόγσ αθξηβέζηεξσλ πξνκεηξήζεσλ θαη
β) 11 (έληεθα) λέεο ηηκέο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε
ηνπ έξγνπ θαη δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνβιεθζνύλ θαηά ηελ κειέηε, πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. πνπ ζπλνδεύεη ηνλ παξόληα 1ν Α.Π.Δ..
Ο 1νο Α.Π.Δ. έρεη ήδε εγθξηζεί από ην Σερληθό πκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ζηε
2
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πλεδξίαζε ηεο 24/11/2020 (ζέκα 6ν) θαη ε έγθξηζε απηνύ έρεη απνζηαιεί κε ην ππ’
αξηζ. 169/01-12-2020 έγγξαθν ζηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Γήκνπ.
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