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Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 7η Απριλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 13/3-4-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια περιθοράς ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών
ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 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] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο
Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο (ζηε ζέζε ηνπ θ. Νηθνιάνπ Παπαδεκάηνπ – ηαθηηθνύ
κέινπο).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα κέιε ηεο Αληηπνιίηεπζεο ζπκκεηείραλ κε ηελ παξαηήξεζε ε
επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηειεδηάζθεςε.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηνπ 3νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα
Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΨΜΑΤΨΝ ΣΦΟΛΙΚΨΝ
ΜΟΝΑΓΨΝ 2016»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 3954/31-3-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη
ε αξηζ. 3890/30-3-2020 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 – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄ Έγθξηζε
3νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΦΨΜΑΤΨΝ ΣΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΓΨΝ 2016»΄΄ - Σπλεκκέλα: - α) 3νο Α.Π.Δ.,
Αηηηνινγηθή έθζεζε, Γειηίν Έξγνπ - β) Θεηηθή γλσκνδόηεζε από Τερληθό Σπκβνύιην Γ.Δ.
(αξ. απνθ. 26/12-03-2020) - Σαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηνλ 3ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα
Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΨΜΑΤΨΝ ΣΦΟΛΙΚΨΝ
ΜΟΝΑΓΨΝ 2016» αξρηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 500.000,00 € (κε Φ.Π.Α.) θαζώο θαη
ζρεηηθή επ’ απηνύ Αηηηνινγηθή Έθζεζε. - Η δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ηελ 28/03/2017
θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ν Τξίγθαο Βαζίιεηνο ηνπ Αλδξέα, κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε
55,15 %. - Με ηελ ππ’ αξ. 884/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία
λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 305401/13-12-2017 όκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ, θπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηνλ Τξίγθα Βαζίιεην ηνπ Αλδξέα. - Τν
ζπκθσλεηηθό ηνπ έξγνπ κε αξ. πξση. 14954, ππεγξάθε ζηηο 27/02/2018 θαη ην πνζό ηεο
ζύκβαζεο αλήιζε ζε 224.237,98€ κε Φ.Π.Α. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη ζε βάξνο ηνπ Κ.Α:
30-7321.40018 (ΣΑΤΑ ΣΦΟΛΔΙΨΝ), ελώ ε πίζησζε 225.000,00€ ςεθίζηεθε κε ηελ ππ.
αξ. 28/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. - Η αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ ηξηαθόζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ήηνη έσο ηελ 27-02-2019. Με ηελ ππ’ αξηζ.
99/20-02-2019 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε παξάηαζε ηνπ έξγνπ κέρξη
31/08/2019 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 456/19-07-2019 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
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εγθξίζεθε ε 2ε παξάηαζε ηνπ έξγνπ κέρξη 31/12/2019. Με ηελ ππ’ αξηζ. 757/23-12-2019
απόθαζε ηνπ Γ.Σ. δόζεθε ε 3ε παξάηαζε πεξαίσζεο κέρξη 31-3-2020 ελώ κε ηελ ππ’
αξηζ. 74/26-03-2020 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε θαη ε 4ε παξάηαζε
πεξαίσζεο κέρξη 30-04-2020. - Με ηνλ παξώλ 3ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ, ε
ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 226.724,58 € (γηα εξγαζίεο κε
απξόβιεπηα, ΓΔ+ΟΔ, 182.842,40 € θαη γηα Φ.Π.Α. 43.882,18 € ), θαη παξνπζηάδεη
ππέξβαζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε (224.237,98€ κε θπα) ζε πνζνζηό 1,11%. - Ο
3νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ.3α, ηνπ άξζξνπ 156, ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηελ αλάισζε ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ
ιόγσ παξαιείςεσλ ή ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο ή από απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη
νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο πξόζζεηεο εξγαζίεο ζε πνζνζηό 1,11 %
πάλσ από ηελ αξρηθή ζύκβαζε κε ΦΠΑ νη νπνίεο πξνέθπςαλ από επί πιένλ απαηηήζεηο
ησλ ζρνιείσλ γηα απνθαηάζηαζε θνπθσκάησλ. - Ο παξώλ 3νο ΑΠΔ θέξεη ηελ ζεηηθή
γλσκνδόηεζε ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ (αξ. απνθ. 26/12-032020). - Μεηά ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε όπσο βάζεη ηνπ Ν.4412/16 εηζεγεζείηε ζην
Σώκα θαη εγθξίλεη: -*Τνλ 3ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΨΜΑΤΨΝ ΣΦΟΛΙΚΨΝ ΜΟΝΑΓΨΝ 2016» γηα ηνπο ιόγνπο
πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο ππεξεζίαο. - Ο Αληηδήκαξρνο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ν θ.
Θεόδσξνο Ξπιηάο δήισζε όηη ςεθίδεη «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.
4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή υήθο,
λογίζεηαι φς παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε
άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ
θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(10 ζεηηθέο ςήθνη)
Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4625/2019) θαη ην Ν.4412/2016, εγκρίνει ηνλ 3ν
Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 2016», αξρηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
500.000,00 € (κε Φ.Π.Α.), γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή
έθζεζε ηεο ππεξεζίαο.
Διεσκρινίζεηαι όηι:
Η δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ηελ 28ε/03/2017 θαη αλάδνρνο αλαδείρζεθε ν
Σρίγκας Βαζίλειος ηοσ Ανδρέα, κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζε 55,15%.
Με ηελ ππ’ αξ. 884/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία
λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 305401/13-12-2017 όκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ, θπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ θαη
αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηνλ Σρίγκα Βαζίλειο ηοσ Ανδρέα.
Τν ζπκθσλεηηθό ηνπ έξγνπ κε αξ. πξση. 14954, ππεγξάθε ζηηο 27/02/2018 θαη ην
πνζό ηεο ζύκβαζεο αλήιζε ζε 224.237,98€ κε Φ.Π.Α. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη ζε βάξνο
ηνπ Κ.Α: 30-7321.40018 (ΣΑΤΑ ΣΦΟΛΔΙΨΝ), ελώ ε πίζησζε 225.000,00€ ςεθίζηεθε κε
ηελ ππ. αξ. 28/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Η αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ ηξηαθόζηεο εμήληα πέληε
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(365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ήηνη έσο
ηελ 27ε-02-2019. Με ηελ ππ’ αξηζ. 99/20-02-2019 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
εγθξίζεθε παξάηαζε ηνπ έξγνπ κέρξη 31/08/2019 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 456/19-07-2019
Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε 2ε παξάηαζε ηνπ έξγνπ κέρξη 31/12/2019.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 757/23-12-2019 απόθαζε ηνπ Γ.Σ. δόζεθε ε 3ε παξάηαζε πεξαίσζεο
κέρξη 31-3-2020 ελώ κε ηελ ππ’ αξηζ. 74/26-03-2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε θαη ε 4ε παξάηαζε πεξαίσζεο κέρξη 30-04-2020.
Με ηνλ παξώλ 3ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ, ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ
έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 226.724,58 € (γηα εξγαζίεο κε απξόβιεπηα, ΓΔ+ΟΔ,
182.842,40 € θαη γηα Φ.Π.Α. 43.882,18 € ), θαη παξνπζηάδεη ππέξβαζε ζε ζρέζε κε ηελ
αξρηθή ζύκβαζε (224.237,98€ κε θπα) ζε πνζνζηό 1,11%.
Ο 3νο Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ.3α, ηνπ άξζξνπ 156, ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηελ αλάισζε ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ
ιόγσ παξαιείςεσλ ή ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο ή από απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη
νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο πξόζζεηεο εξγαζίεο ζε πνζνζηό 1,11%
πάλσ από ηελ αξρηθή ζύκβαζε κε ΦΠΑ νη νπνίεο πξνέθπςαλ από επί πιένλ απαηηήζεηο
ησλ ζρνιείσλ γηα απνθαηάζηαζε θνπθσκάησλ.
Ο παξώλ 3νο ΑΠΔ θέξεη ηελ ζεηηθή γλσκνδόηεζε ηνπ Τερληθνύ Σπκβνπιίνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Π.Γ.Δ (αξ. απνθ. 26/12-03-2020).
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