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ης

 Απριλίοσ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 28
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 15/24-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ισάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 11] Θεφδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο θαη Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ 

κέινο, απνρψξεζαλ απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 232/2020). 

Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

ην  αξηζ. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 1
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα 

Δξγαζηψλ θαη 1
νπ

 Πξσηνθφιινπ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: 

«Δπηζθεπή – πληήξεζε Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ (2016)», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 4690/23-4-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 4513/15-4-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ), 

ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 1
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ & 1
νπ

 

Πξσηνθφιινπ Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή –

πληήξεζε Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ (2016)»΄΄ - αο γλσξίδνπκε φηη απφ ηε Γηεχζπλζε 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Η/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 50/2017 κειέηε κε ηνλ παξαπάλσ 

ηίηιν, ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.016.800,00 € (820.000,00 € γηα εξγαζίεο θαη 196.800,00€ 

Φ.Π.Α.) - Mε ηελ ππ’ αξηζ. 931/20-12-2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε κε αξηζκφ 50/2017 νξηζηηθή κειέηε θαη ε εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ, 

θαζψο θαη ηελ απφθαζε 31/29-01-2019 ηεο Ο.Δ. ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

24771/13-02-2019 φκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 

Διιάδαο & Ινλίνπ, κε ηελ νπνία θπξψζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν 

«Δπηζθεπή –πληήξεζε Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ (2016)» θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ηνπ έξγνπ 

ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ΣΡΙΓΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ κε ηεθκαξηή έθπησζε 

60,34% επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ. - Σν πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 403.269,41 € (γηα εξγαζίεο 325.217,27 € θαη γηα Φ.Π.Α. 
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78.052,14 €). - Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη έσο ηελ 26-11-2020. -  

Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζε θηίξηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ φπνπ 

ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο, ηκήκαηα θαη δνκέο ηνπ θαη ζηφρν έρνπλ ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ βίαηα ζπκβάληα ή απφ θπζηθέο θζνξέο. - Ο 1
νο

 Αλαθεθαιαησηηθφο 

Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3,5 θαη 6 

ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ, γηα ηελ αλάισζε 

απξνβιέπησλ δαπαλψλ ιφγσ παξαιείςεσλ ή ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή 

απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαζψο θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ην 1
ν
 Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ 

Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.). - Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο ηνπ 1
νπ

 Α.Π.Δ 

είλαη ζε ηζνδχγην κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (πξνζθνξάο) ηεο εξγνιαβίαο, 

ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α., θαη αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 318.442,67€. 

πεξηιακβάλνληαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν4042/2012, ηε δαπάλε απνινγηζηηθψλ 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (ΑΔΚΚ) πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ 

αξρηθή ζχκβαζε θαη ηηο λέεο εξγαζίεο πνπ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. - Δπίζεο ζαο γλσξίδνπκε φηη ην  Σερληθφ  πκβνχιην γλσκνδφηεζε 

ζεηηθά επί ηεο έγθξηζεο ηνπ 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ & ηνπ 1
νπ

 

Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή –πληήξεζε Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ (2016)» ζχκθσλα 

κε αθξηβή ζηνηρεία πνπ επηκεηξήζεθαλ απφ ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο 

εξγνιαβίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνκεηξήζεηο γηα απηά πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ. 

-Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ψκα θαη εγθξίλεη: - ηνλ 1ν 

Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ & ην 1
ν
 Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδαο 

Νέσλ Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή –πληήξεζε Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ (2016)». - 

πλεκκέλα: α) 1
νο

 Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ & 1
ν
 Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. - β) Η κε 

αξηζκ.42/01-04-2020 Απφθαζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ 

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

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη 

θ.θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο θαη Μαξία Φηινπνχινπ δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ «ιεπθφ» θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο 

αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή υήθο, λογίζεηαι φς παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα 

ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν 

σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(7 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Νφκνπ 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4625/2019) θαη ην Ν.4412/2016, εγκρίνει ηνλ 1
ν
 

Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) θαη ην 1
ν
 Πξσηνθφιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ 

Μνλάδαο Νέσλ Δξγαζηψλ (ΠΚΣΜΝΔ) ηνπ έξγνπ: «Δπιζκεσή – σνηήρηζη Γημοηικών 

Κηιρίφν (2016)», ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.016.800,00 € (820.000,00 € γηα εξγαζίεο θαη 

196.800,00€ Φ.Π.Α.). 

 

Διεσκρινίζεηαι όηι: 

Απφ ηε Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Η/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 50/2017 

κειέηε κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν, ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.016.800,00 € (820.000,00 € γηα 

εξγαζίεο θαη 196.800,00€ Φ.Π.Α.) 

Mε ηελ ππ’ αξηζ. 931/20-12-2017 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε 

κε αξηζκφ 50/2017 νξηζηηθή κειέηε θαη ε εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ θαη κε ηελ απφθαζε  
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31/29-01-2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

24771/13-02-2019 φκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 

Διιάδαο & Ινλίνπ, θπξψζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Δπηζθεπή –

πληήξεζε Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ (2016)» θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ε 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ΣΡΙΓΚΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΟΤ ΑΝΓΡΔΑ κε ηεθκαξηή έθπησζε 

60,34% επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Σν πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 403.269,41 €  

(γηα εξγαζίεο 325.217,27 € θαη γηα Φ.Π.Α. 78.052,14 €).  

         Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη έσο ηελ 26
ε
-11-2020. 

         Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζε θηίξηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

φπνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο, ηκήκαηα θαη δνκέο ηνπ θαη ζηφρν έρνπλ ηελ αληηκεηψπηζε 

βιαβψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ βίαηα ζπκβάληα ή απφ θπζηθέο θζνξέο.  

         Ο 1
νο

 Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, έγηλε ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3,5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηαθηνπνίεζε 

πνζνηήησλ, γηα ηελ αλάισζε απξνβιέπησλ δαπαλψλ ιφγσ παξαιείςεσλ ή ζθαικάησλ ηεο 

πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαζψο θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη 

θαη ην 1
ν
 Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.).   

        Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο ηνπ 1
νπ

 Α.Π.Δ είλαη ζε ηζνδχγην κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ (πξνζθνξάο) ηεο εξγνιαβίαο, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α., θαη 

αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 318.442,67€, πεξηιακβάλνληαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν4042/2012, ηε δαπάλε απνινγηζηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

(ΑΔΚΚ) πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη ηηο λέεο εξγαζίεο πνπ 

θξίζεθαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 

         Σν Σερληθφ πκβνχιην γλσκνδφηεζε ζεηηθά επί ηεο έγθξηζεο ηνπ 1
νπ

 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηνπ 1
νπ

 Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ «Δπιζκεσή –

σνηήρηζη Γημοηικών Κηιρίφν (2016)» ζχκθσλα κε αθξηβή ζηνηρεία πνπ 

επηκεηξήζεθαλ απφ ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο εξγνιαβίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνκεηξήζεηο γηα απηά πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ.  

 

 

 

       Ο Πρόεδρος                                       Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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