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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα
ηνύιε» ζην Πακπεινπνλλεζηαθό ηάδην, ζήκεξα ηελ 22α Θοσλίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη
ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 15/17-7-2020 ε νπνία
εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα
ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (44) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ
ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία - Γξακκαηεύνπζα, 3)
Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο
Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8)
Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά
Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα
Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17)
Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20)
Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο
Φώηηνο, 24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληώληνο, 26) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 27)
Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 28) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 29) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 30) Ξπιηάο
Θεόδσξνο, 31) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 32) Παηνύραο Υξήζηνο, 33) Ρώξνο Γεώξγηνο, 34)
βόιεο Κσλζηαληίλνο, 35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37)
Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 38) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ
θαη Φηινπνύινπ Μαξία δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο.
Οη θπξίεο νισκνύ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο
δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, ηαδήκαο
Βαζίιεηνο θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………..............
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη
Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, Νηθνιόπνπινο
Νηθόιανο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο θαη
Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 24 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «Έγθξηζε
3 Αλαθεθαιαησηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή νδνύ από είζνδν ΥΤΣΑ
Ξεξόιαθαο έσο Αξραηνινγηθό ρώξν Βνύληελεο», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ
Αξρ/θνύ Έξγνπ- Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο- Σκήκα ρεδηαζκνύ- κε
αξηζ. 7697/22-6-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 7738/22-6-2020).
νπ

Το Σώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ:
ύκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/16 εγκρίνει ηνλ 3ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ
(Α.Π.Δ.), ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή νδνύ από είζνδν ΥΤΣΑ Ξεξόιαθαο έσο Αξραηνινγηθό
Υώξν Βνύληελεο» ηεο αλαδόρνπ ΑΣΔΥΑ ΑΣΔ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο ππεξεζίαο.
Διευκρινίζεται ότι:
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ππ' αξ. 28/2016 κειέηεο ηνπ έξγνπ αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ
2.113.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Ζ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ζηηο 21-02-2017, εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 372/2017
απόθαζε ηεο Ο.Δ. κε αλάδνρν ηελ ΑΣΔΥΑ ΑΣΔ κε κέζε έθπησζε 58,22%.
Ζ εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 28-08-2017. Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
είλαη 24 κήλεο κε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηελ 28|08/2019.
Σν πνζό ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζηα 882.730,43 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από πηζηώζεηο ΠΓΔ (ΑΔΠ 0012015ΔΠ00100021).
1ος ΑΠΕ
Ο 1νο ΑΠΔ ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ 389/9-5-2018 απόθαζε ηνπ Γ.. Γήκνπ Πάηξαο
(ΑΓΑ: ΦΠ7ΧΞ|-Π72) θαη ζπληάρζεθε γηα λα ζπκπεξηιάβεη:
1.
Σελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ζύκθσλα κε
ηελ κειέηε εθαξκνγήο, ησλ
εθηειεζκέλσλ θαη επηκεηξεκέλσλ εξγαζηώλ, θαζώο θαη ηηο πξνκεηξήζεηο γηα ηηο ππνιεηπόκελεο
πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο. Οη κεηαβνιέο ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο αθνξνύζαλ θπξίσο
πξνκεηξεηηθά ιάζε, θαζώο θαη λέεο εξγαζίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο θαη
ππνδείμεηο ησλ ππεξεζηώλ ηεο ΓΔΤΑΠ, όπσο εξγαζίεο ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνξξνήο
όκβξησλ θαζώο θαη λέσλ ηνηρίσλ αληηζηήξημεο. πξαλώλ ζηελ αλάληε πιεπξά ηεο ππό θαηαζθεπήο
νδνύ.
2.
Σν 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. πνπ εκπεξηέρεη
δέθα εθηά (17) λέεο εξγαζίεο θαη
ζπγθεθξηκέλα κηα (1) λέα εξγαζία ζηελ νκάδα ησλ ρσκαηνπξγηθώλ, δεθαπέληε (15) λέεο
εξγαζίεο ζηελ νκάδα ησλ ηερληθώλ έξγσλ θαη κία (1) λέα εξγαζία ζηελ νκάδα ησλ
αζθαιηηθώλ.
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2ος ΑΠΕ
Ο 2νο Α.Π.Δ ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε µε ηελ 996/29-11-2018 απόθαζε ηνπ Γ.. Γήκνπ Πάηξαο
(ΑΓΑ: ΧΠΦΚΧΞ-Μ89) θαη ζπληάρζεθε γηα λα ζπµπεξηιάβεη:
1.
Σελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο, ηηο µέρξη ζήκεξα
εθηειεζκέλεο θαη επηµεηξεκέλεο εξγαζίεο, θαζώο θαη ηηο πξνκεηξήζεηο γηα ηηο
ππνιεηπόκελεο πξνο εθηέιεζε εξγαζίεο.
2.
Σν 2ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. πνπ εκπεξηέρεη κηα λέα εξγαζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νκάδα ηεο
ζήκαλζεο αζθάιηζεο (αλαιπηηθά βι. αηηηνινγηθή έθζεζε 2νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.).
3.
Σελ εμνηθνλόκεζε επί έιαζζνλ δαπαλώλ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηηο αλάγθεο θαη ηηο
εγθεθξηκέλεο επηκεηξήζεηο ηνπ έξγνπ (αλαιπηηθά βι. πίλαθα ειέγρνπ).
3ος ΑΠΕ
Ο παξώλ 3νο αλαθεθαιαησηηθόο πίλαθαο (ηειηθόο) ζπληάρζεθε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε
ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο επηµεηξήζεηο ησλ
εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ θαη παξνπζηάδεη ζπλνιηθή δαπάλε εξγαζηώλ:
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α)
695.620,01€ (πξν αλαζεώξεζεο θαη ΦΠΑ) ήηνη είλαη κεησηηθόο ζε ζρέζε κε ην
αληίζηνηρν πνζό ηνπ 1νπ ΑΠΔ θαη 2νπ ΑΠΔ θαη θαη' επέθηαζε θαη ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο
θαηά ην πνζό ησλ (699.466,33 - 695.620,01€) = 3.846,32€ θαη
β)
877.960,99 € (µε ΦΠΑ) ήηνη είλαη κεησηηθόο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζό ηνπ 1νπ
ΑΠΔ θαη 2νπ AΠE θαη θαη' επέθηαζε θαη ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαηά ην πνζό ησλ
(882.730,43 € - 877.960,99 €) = 4.769,44€ .
Ο παξώλ 3νο ΑΠΔ, έρεη ηε ζεηηθή γλσκνδόηεζε ζύκθσλα µε ην ππ' αξηζ. 60/19-06-2019
6 πξαθηηθό ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο,
ζπληάρζεθε: α) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηελ
αλάισζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλώλ, δηόηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο εξγνιαβίαο
πξνέθπςε κείσζε ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ νξηζκέλσλ εξγαζηώλ.
Ζ δαπάλε πνπ εμνηθνλνκήζεθε από ηε κείσζε απηή δηαηίζεηαη γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ
εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο αα), γγ) θαη δδ) ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.
4412/16, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ.
Αλαιπηηθόηεξα ν παξώλ 3νο Α.Π.Δ. Αξρηθήο ύκβαζεο ν νπνίνο είλαη μειωηικός ζε
ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε, ηνλ 1o Α.Π.Δ. θαη ηνλ 2ν Α.Π.Δ. έρεη σο εμήο:
ν

Δξγαζίεο κε ΓΔ & ΟΔ 18% ,.

ΑΡΥΗΚΖ
ΤΜΒΑΖ
608.231,59€

2νο ΑΠΔ

3νο ΑΠΔ

699.381,30 €

695.620,01 €

Γαπάλε Απξνβιέπησλ

91.234,74€

85,03 €

0,00 €

Αλαζεώξεζε

12.413,05 €

12.413,05 €

12.413,05 €

Φ.Π.Α 24%

170.851,05 €

170.851,05 €

169.927,93€

ΤΝΟΛΟ

882.730,43 €

882.730,43 €

877.960,99€

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 877.960,99 Δπξώ κε Φ.Π.Α., είλαη (ηειηθόο)
ηαθηνπνηεηηθόο, κεησηηθόο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε.
εκεηώλεηαη όηη δελ ππάξρεη θακία κεηαβνιή ζην θπζηθό θαη νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηνπ
έξγνπ, ζπλεπώο δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/2019, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην Ν. 4625/2019, ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ην ζέκα εγθξίλεηαη
από ην Γεκνηηθό πκβνύιην.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
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