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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδφπνπινπ),
ζήκεξα, ηελ 23ε Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 22/19-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δψζεο ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 6] Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε
νπ
ηνπ 1 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 382/2020).
Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 383/2020).
Η θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 384/2020).
Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε
αλάγθεο εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν: «Δπηζθεπή –
Γηακφξθσζε ζε παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδψλ Μαληαθίνπ - Κνξίλζνπ»», (ζρεηηθφ ην
ππ’ αξηζ. 7627/19-6-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 7582/19-6-2020
εηζήγεζε ηνπ αλαπιεξσηή 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 Γήκνπ Παηξέσλ - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο,
θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηνπ Γηεζλνχο Ηιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ
Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.290.000,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ 24%)΄΄ - Έγθξηζε αλάγθεο εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ
ζην έξγν: «Δπηζθεπή – Γηακφξθσζε ζε παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδψλ Μαληαθίνπ Κνξίλζνπ»΄΄ - Η Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ είλαη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ
έξγνπ «Δπηζθεπή – Γηακφξθσζε ζε παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδψλ Μαληαθίνπ Κνξίλζνπ» κε αλάδνρν εηαηξία ηελ «ΑΝΟΓΟ ΑΣΔ». Η χκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ 458.036,79 επξψ κε ΦΠΑ, ππεγξάθε ζηηο 26/07/2018 κε αξηζκφ πξση. 53899
κεηαμχ ηεο αλαδφρνπ Δηαηξείαο κε δ.η. "ΑΝΟΓΟ" Α.Σ.Δ θαη ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ σο Κχξηνο
ηνπ Έξγνπ (ΚΣΔ). - Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πηζηψζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΑΣΑ κε ΚΑ 70.01-7331.00017. Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
ήηαλ έσο ηηο 22/04/2019. Γφζεθε ε 1ε παξάηαζε έσο 30/09/2019 κε ηελ απφθαζε 271/19, ε 2ε
παξάηαζε έσο 30/03/2020 κε ηελ απφθαζε 532/19 θαη ε 3ε παξάηαζε εξγαζηψλ έσο 31/07/2020
κε ηελ απφθαζε 63/20 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ. - Δπηβιέπνληεο Μεραληθνί ηνπ
έξγνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηελ 54081/Α3432/26-07-2018 απφθαζε Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ νη: -*Γεκήηξηνο Οηθνλφκνπ, Πνιηηηθφο Μερ/θνο Π.Δ. -*Αηθαηεξίλε
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Ξαλζνπνχινπ, Μεραλνιφγνο Μερ/θνο Π.Δ. -*Κσλζηαληίλα Μαληά, Αξρηηέθησλ Μερ/θνο Π.Δ. –
1. Αληηθείκελν Δξγνιαβίαο -Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε επηζθεπή θαη
δηακφξθσζε ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ Μαληαθίνπ θαη Κνξίλζνπ κε ζθνπφ ηε
δεκηνπξγία Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ. Απφ ηελ γεληθή αμηνιφγεζε απνηίκεζεο ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ, αιιά θαη απφ ηνπο γελφκελνπο ζηαηηθνχο θαη
αληηζεηζκηθνχο ππνινγηζκνχο πξνέθπςε φηη ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ κειεηψκελνπ θηηξίνπ
παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αδπλακίεο θαη ειαηηψκαηα ζε βαζκφ πνπ: - α) δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο ησλ ελ ηζρχ ζεκεξηλψλ Καλνληζκψλ θαη - β) δε δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ
πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ ζηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή επάξθεηα. - Γηα ηελ άξζε ησλ πθηζηάκελσλ
δνκηθψλ αδπλακηψλ ηνπ δνκήκαηνο θαη ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηεο ελ γέλεη ζηαηηθήο θαη
ζεηζκηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, θξίζεθε φηη πξέπεη λα δξνκνινγεζεί κία ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλεο
επηζθεπαζηηθέο θαη εληζρπηηθέο επεκβάζεηο, νη νπνίεο ζε κεγάιν πνζνζηφ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη
εηδηθφηεξα (ζπλνπηηθά): -*Πιήξεο θαζαίξεζε ηεο ππάξρνπζαο μχιηλεο ζηέγεο θαη θαηαζθεπήο
λέαο απφ δηθηπψκαηα θαη ζπλδέζκνπο αθακςίαο, κε ξάβδνπο επηθνιιεηήο μπιείαο. -*Καζαίξεζε
ππάξρνπζαο ςεπδνξνθήο θαη θαηαζθεπή λέαο. -*Καζαίξεζε ζπλφινπ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ
θαη κέξνπο ησλ εζσηεξηθψλ θαη θαηαζθεπή λέσλ. -*Σνπνζέηεζε ππξάληνρσλ παινπηλάθσλ
ζχκθσλα κε ηε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο. -*Καζαίξεζε ζπλφινπ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ
επηρξηζκάησλ ηνπ ππνγείνπ θαη ηνπ ηζνγείνπ νξφθνπ. -*Καζαίξεζε πθηζηάκελσλ επελδχζεσλ
ηνίρσλ απφ πιαθίδηα θαη πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ ζηα W.C. -*Καζαίξεζε αλάγιπθσλ
δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ (γείζα νξνθήο θαη ππέξπζξεο πξνεμνρέο φςεσλ) θαη εθ λένπ
αλαθαηαζθεπήο ηνπο ζε πηζηή αληηγξαθή ησλ αξρηθψλ. -*Καζαίξεζε δψλεο ζηε ζηέςε ησλ ηνίρσλ
θαη θαηαζθεπή δηαδψκαηνο ζηε ζέζε απηή. -*Σνπηθέο εληζρπηηθέο επεκβάζεηο κε εηδηθφ
ηζηκεληνθνλίακα. -*Δπηζθεπή θαη ελίζρπζε πιηλζφθηηζηνπ βνεζεηηθνχ θηηξίνπ ηνπ αχιεηνπ
ρψξνπ. -*Γηακφξθσζε θαηψηεξνπ επίπεδνπ απιήο κε ζηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθφ δάπεδν θαη
θαηαζθεπή μχιηλεο ξάκπαο γηα ηε ζχλδεζε ησλ δχν επηπέδσλ ηεο απιήο. *πληήξεζε κσζατθνχ
δαπέδνπ (ιεηφηξηςε, θαζαξηζκφο, επάιεηςε). -*Πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εηζφδνπ ηνπ θηηξίνπ
επί ηεο νδνχ Βαιηεηζίνπ. -*Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε θηηξηαθνχ θειχθνπο κε εθαξκνγή ςπρξψλ
πιηθψλ θαη εζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί. -*Καηαζθεπή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. – 2.
Δθηέιεζε έξγνπ – Αλάγθε ηξνπνπνίεζεο κειέηεο - Η ρξήζε ηνπ θηηξίνπ πξνέβιεπε θαηαζθεπή
παηδηθνχ ζηαζκνχ, κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο. Σν έξγν μεθίλεζε κε ηηο απαξαίηεηεο
ζηαηηθέο επηδηνξζψζεηο θαη εληζρχζεηο. - Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 o πξφεδξνο ηνπ Κνηλσληθνχ
Οξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ επηθαινχκελνο: - 1. ηε δηαπηζησκέλε έιιεηςε βξεθηθψλ
ηκεκάησλ ζηνπο πθηζηάκελνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κεηά απφ
θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ – 2. ηελ ππ’ αξηζ. 3777/2.05.2018 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζνχλ βξεθηθά
ηκήκαηα – 3. ην άξζξν 33 ηνπ Ν.4521/2018 πεξί δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ λεπίσλ
ζηα Νεπηαγσγεία, - απέζηεηιε ην ππ’ αξηζ. 6478/30.10.2018 αίηεκα πξνο ηνλ Αληηδήκαξρν
Αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ, Καζαξηφηεηαο – Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, ην νπνίν
καο θνηλνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βξεθηθψλ ηκεκάησλ
ζηνλ ππφ θαηαζθεπή παηδηθφ ζηαζκφ επί ηεο νδνχ Μαληαθίνπ. - Η ππεξεζία καο, ε Γ/λζε
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ, εμέηαζε ην παξαπάλσ αίηεκα θαη απέζηεηιε απαληεηηθφ έγγξαθν
κε αξ. πξση. 45102/22-7-2019 αλαθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βξεθηθψλ ηκεκάησλ κε
ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο, σο πξνο ηε δηαξξχζκηζε ησλ
εζσηεξηθψλ ρψξσλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ βξεθηθά ηκήκαηα. Σα παξαπάλσ ζρέδηα
δηαβηβάζηεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Καηαιιειφηεηαο Παηδηθψλ θαη
Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ε νπνία ηα εμεηάδεη σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ρψξσλ, ζχκθσλα
κε ην ΦΔΚ 141/28.09.2017 - ηεχρνο Α’. - Όζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ έξγνπ, νη
βαζηθφηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ: -*ηελ αχμεζε ησλ εζσηεξηθψλ
ρσξηζκάησλ - ηνηρνπνηηψλ (γπςνζαλίδεο) ζηνλ ρψξν αλακνλήο, ν νπνίνο ήηαλ θελφο, κε επηπιένλ
ρψξνπο ιεηηνπξγίαο, φπσο γξαθείν Γηεχζπλζεο θαη πξνζσπηθνχ, -*ηελ αιιαγή ρψξσλ θαη
ιεηηνπξγηψλ, φπσο πξνζζήθε ρψξσλ αιιαγήο θαη ινπηξνχ ησλ βξεθψλ θαη ρψξνπ πγηεηλήο
πξνζσπηθνχ, -*ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ηεο θνπδίλαο, -*ηε κεηαηφπηζε ηνπ πιπληεξίνπ –
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ζηδεξσηεξίνπ απφ ην βνεζεηηθφ θηίξην πξνο ην ππφγεην, -*ηελ αιιαγή ρξήζεο ησλ ρψξσλ ηνπ
ππνγείνπ, απφ απνζήθεο γεληθήο ρξήζεο ζε ρψξν ηνπνζέηεζεο ηεο δεμακελήο ππξφζβεζεο θαη ζε
ρψξν πιπληεξίνπ – ζηδεξσηεξίνπ. Λφγσ ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ ππήξμαλ ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηε κειέηε ππξαζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ηνπ ππνγείνπ λα
δηαθνξνπνηεζεί. - Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο αιιαγέο είλαη απηνλφεην φηη επηθέξνπλ θαη αιιαγέο
ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ. - Όζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή
κειέηε ηνπ έξγνπ, νη βαζηθφηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ: -*ηηο αιιαγέο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ζε
ρψξνπο πγηεηλήο θαη ηεο ρσξνζέηεζήο ηνπο, -*ηηο αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ – αζζελψλ
ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ αιιαγψλ ζηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε, -*ηηο αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
θιηκαηηζκνχ – ζέξκαλζεο- αεξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ αιιαγψλ ζηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε, *ηηο αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππξαλίρλεπζεο – ππξφζβεζεο ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο
ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ αιιαγή ρξήζεο ζε βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, κε επηπιένλ
θαηαζηαιηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ηελ εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο
(sprinkler, δεμακελή ππξφζβεζεο, ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα). - εκεηψλεηαη εδψ, φηη ζηε λέα
κειέηε ηζρχνπλ φιεο νη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία
βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ. - Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, φιεο νη αιιαγέο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ αιιαγή
ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Αθνινχζεζε
ινηπφλ ε ηξνπνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
144 ηνπ Ν. 4412/16, κε ππνβνιή πξφηαζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο (Γ/λζε Αξρ. Έξγνπ –
Η/Μ), πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή (Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Παηξέσλ), ε νπνία κεηά απφ
ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαηαζθεπψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
(απφθαζε κε αξ. πξση. 130/2019), έγθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε κε ηελ απφθαζε 634/2019. – 3. 1νο
Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) - Ο 1νο Α.Π.Δ. ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα σο νξίδεηαη ζηε
παξάγξαθν 3α κε αλάισζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ θαη ρξήζε ησλ επί έιαζζνλ
δαπαλψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη δαπάλεο, απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο
πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο
γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ
ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ε φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά
δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο ,φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. Δπηπιένλ ησλ ζθαικάησλ
ηεο πξνκέηξεζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαηαζθεπήο, πξνέθπςε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο
κειέηεο ηεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θηηξίνπ. - Ο 1νο ΑΠΔ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 199/2020
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κεηά απφ ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαηαζθεπψλ ηεο Πεξηθέξεηαο (απφθαζε κε αξ. πξση. 19/27-0220). – 4. 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.), 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε
(..) ηεο Αξρηθήο χκβαζεο θαη 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. - Καηφπηλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο θαη
ηεο έγθξηζεο ηνπ 1νπ ΑΠΔ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ
βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ, θάλεθε φηη ε ζηαηηθή ελίζρπζε ησλ δνκηθψλ κεξψλ ηνπ θηηξίνπ θαη νη
ππφινηπεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο λα νινθιεξσζνχλ, μεπεξλνχζαλ ζε
κέγεζνο θαη πξνυπνινγηζκφ ηελ αλάισζε ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα
πξέπεη λα αθνινπζήζεη πκπιεξσκαηηθή χκβαζε εξγαζηψλ θαη Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ
Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ. - Οη απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο νη
νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Πέξα απφ ηελ ζηαηηθή ελίζρπζε ηνπ θηηξίνπ ζηα ζεκέιηα θαη ζηα ηνηρψκαηα ηνπ, ζα πξέπεη λα
εθηειεζηνχλ θαη νη ζπλαθείο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζεί ην θηίξην
νινθιεξσκέλν γηα ηελ ρξήζε πνπ επηιέρζεθε. - Αλαιπηηθφηεξα, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: - α.
Τπνινγίζηεθαλ εθ λένπ νη κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο νη νπνίεο εληφο ηνπ θηηξίνπ
εθηειέζηεθαλ κε κνλφηξνρν θαη κε ηα ρέξηα. - β. Σνπνζεηήζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζηέγεο,
ζχλζεηεο δηαηνκέο ζηνπο θφκβνπο θαη ζηηο ελψζεηο ησλ γσληψλ, ζηδεξέο ιάκεο θαη γσλίεο
ελίζρπζεο απφ ζηδεξά ζηνηρεία (ιάκεο, ηαπ θιπ). - γ. Η ζηαηηθή ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο κε
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εμσηεξηθνχο καλδχεο, αχμεζε ην ζπκβαηηθφ πάρνο θαηαζθεπήο ησλ επηρξηζκάησλ. - δ. Η
θαηαζθεπή λέσλ ρσξηζκάησλ γηα ηελ δεκηνπξγία βξεθηθψλ ηκεκάησλ, γίλεηαη απφ δηπιέο
γπςνζαλίδεο, ζεξκνκφλσζε, ηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ ηνπο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ θαη
ρξσκαηηζκφο ηνπο, πιηθά θαη εξγαζίεο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. - ε.
Απαηηείηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα πιαθηδίσλ (ηνίρσλ θαη δαπέδσλ) ιφγσ αχμεζεο ησλ επηθαλεηψλ
ζηα wc. - ζη) Η θαηαζθεπή ηεο μχιηλεο ζηέγεο είρε πξνβιεθζεί απφ πειεθεηή μπιεία, ελψ ζα
έπξεπε λα είρε πξνυπνινγηζηεί γηα πξηζηή μπιεία. Δπίζεο ζην ζχλνιν ησλ μχιηλσλ επηθαλεηψλ
πεξάζηεθε αληηππξηθή επάιεηςε, θαηφπηλ ησλ νδεγηψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ππξαζθάιεηαο
ηνπ θηηξίνπ. - δ) ηα μχιηλα θνπθψκαηα ζα γίλνπλ βεξληθνρξσκαηηζκνί, νη νπνίνη δελ είραλ
πξνβιεθζεί. - ε) ηα πθηζηάκελα δάπεδα ζα γίλεη αδξνπνίεζε θαη ιεηφηξηςε, φπσο επίζεο θαη
ηζηκεληνθνλίεο γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ επηθαλεηψλ. - Ο παξψλ (2νο Α.Π.Δ.) - 1ε
πκπιεξσκαηηθή χκβαζε (..) ηεο Αξρηθήο χκβαζεο, ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 155, 156 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα σο νξίδεηαη ζηε
παξάγξαθν 3α κε αλάισζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ απφ πξνθαλείο
παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη
νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ, παξά ηελ
πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη
ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ε φιε
θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή
ζχκβαζε. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ην 1ν Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ
Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), πνπ ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ
156 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη είθνζη έμη (26) λέεο εξγαζίεο πνπ θξίζεθαλ απνιχησο
αλαγθαίεο γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δε
δηαρσξίδνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. - Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ παξφληνο 2νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 526.064,18 € (κε ΦΠΑ), ελψ ε αξρηθή ζχκβαζε είρε πξνυπνινγηζκφ 458.036,79 €
(κε ΦΠΑ), παξνπζηάδεηαη δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 68.027,39 € ή
πνζνζηφ 14,85%, ρσξίο λα απαηηείηαη ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 132 παξάγξαθνο 2β ηνπ Ν. 4412/2016. - Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιε εξγαζία ή
κηθξνεξγαζία, έζησ θαη εάλ δελ αλαθέξεηαη παξαπάλσ αλαιπηηθά, αιιά είλαη απαξαίηεηε λα γίλεη
γηα ηελ απφιπηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο
επηζηήκεο, θαη ηα ηζρχνληα πξφηππα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. - Οη πξφζζεηεο εξγαζίεο
απηέο είλαη νη θάησζη: -
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ΔΓΚΡΙΘΔΙΔ ΜΔ ΣΟΝ 1ο ΑΠΔ
Δίδος Δργαζιών

Α.Σ.

Μον.
Mεηρ.

Σιμή
Ποζόηηηα Μονάδας
(Δσρώ)

Γαπάνη
(Δσρώ)
Μερική

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΟΝ
ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΔ (2ος)
Σιμή
Ποζόηηηα Μονάδας
(Δσρώ)

ΓΙΑΦ ΟΡΔ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΔΓΚΔΚΡ.
ΤΜΠΛΗΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ
(Δσρώ)

ΓΙΑΦ ΟΡΔ ΑΠΟ
ΔΓΚΡΙΘΔΙΔ (Δσρώ)

Γαπάνη
(Δσρώ)
Μερική

Δπί πλέον

Δπί έλαηηον

Δπί πλέον

1η ..
Δργαζίες προϋπολογιζμού
1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
1.4. ΔΠΔΝΓΤΔΙ-ΔΠΙΣΡΩΔΙ
Σνβαηεπηά από κάξκαξν ζθιεξό έσο 54.1
εμαηξεηηθά ζθιεξό, πάρνπο 2
Επελδύζεηο βαζκίδσλ κε κάξκαξν
58.1
πάρνπο 3 / 2 cm (βαηήξσλ/κεηώπσλ)

κκ

120,00

10,10

1.212,00

1.212,00

κκ

47,00

93,00

4.371,00

4.371,00

Επηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα 1/ΝΤ9.1
κε ηζηκεληνθνλίακα , πάρνπο 3,0 cm

m2

555,39

18,00

9.997,02

9.997,02

Επάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο 1/ΝΤ10.1
κε επνμεηδηθά πιηθά
Αδξνπνίεζε επηθαλεηώλ από
1/ΝΤ11.1
κάξκαξν
Επηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο 1/ΝΤ12.1
πιάθεο καξκάξνπ, ζθιεξνύ έσο
εμαηξεηηθά ζθιεξνύ, πάρνπο 3 cm,
ζε αλαινγία έσο 5 ηεκάρηα αλά
ηεηξαγσληθό κέηξν

kg

258,00

9,50

2.451,00

2.451,00

m2

25,00

5,60

140,00

140,00

m2

57,22

105,00

6.008,46

6.008,46

Πξόζζεηε ηηκή δηαθνξάο δεπθηώλ από 1/ΝΤ15.1
ζπκβαηηθή μπιεία πειεθεηή ζε
ζύλζεηε
Τνπνζέηεζε - πιήξσζε ζύλζεησλ
1/ΝΤ13.1
δηαηνκώλ (θόκβσλ-έλσζε γσληώλ) κε
ζηδεξέο ιάκεο θαη γσλίεο ελίζρπζεο
από ζηδεξά ζηνηρεία.
Πξόζζεηε ηηκή δηαθνξάο ηεγίδσζεο
1/ΝΤ16.1
ζηέγεο από πειεθεηή ζε πξηζηή

m3

13,92

340,00

4.732,80

4.732,80

kg

15.000,00

1,20

18.000,00

18.000,00

23,44

70,00

1.640,80

1.640,80

Τεγίδσζε ζηέγεο από μπιεία πξηζηή

1/ΝΤ17.1

m3

3,57

450,00

1.606,50

1.606,50

Καηαζθεπή κεηαιιηθνύ
ρσξνδηθηπώκαηνο
1.6. ΛΟΙΠΑ-ΣΔΛΔΙΩΜΑΣΑ

1/ΝΤ18.1

kg

593,86

6,30

3.741,32

3.741,32

Μπθεηνθηόλεο επαιείςεηο μπιίλσλ
1/ΝΤ19.1
επηθαλεηώλ
Σπαηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ
1/ΝΤ20.1
επηθαλεηώλ, επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ

m2

582,91

2,80

1.632,15

1.632,15

m2

1.322,74

3,40

4.497,32

4.497,32

Εθαξκνγή επί μύιηλσλ επηθαλεηώλ κε
βεξληθόρξσκα δύν ζπζηαηηθώλ
βάζεσο
Επάιεηςε μπιίλσλ επηθαλεηώλ κε
ιηλέιαην, απιή επάιεηςε ιηλειαίνπ
Εθαξκνγή ππξίκαρεο επίζηξσζεο
επί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ
Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο,
πάρνπο 12,5 mm
Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο, επίπεδεο,
πάρνπο 12,5 mm
Θεξκν-ερνκόλσζε κε πιάθεο
νξπθηνβάκβαθα πάρνπο 50 mm
Μεηαιιηθόο ζθειεηόο
ηνηρνπεηάζκαηνο

1/ΝΤ21.1

m2

225,87

15,70

3.546,16

3.546,16

1/ΝΤ22.1

m2

225,87

1,70

383,98

383,98

1/ΝΤ14.1

kg

184,41

22,50

4.149,23

4.149,23

1/ΝΤ23.1

m2

357,40

13,00

4.646,20

4.646,20

1/ΝΤ24.1

m2

260,00

15,50

4.030,00

4.030,00

1/ΝΤ25.1

m2

320,00

14,00

4.480,00

4.480,00

1/ΝΤ26.1

kg

3.500,00

2,80

9.800,00

9.800,00

1.5. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ-ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ
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ΔΓΚΡΙΘΔΙΔ ΜΔ ΣΟΝ 1ο ΑΠΔ
Δίδος Δργαζιών

Α.Σ.

Μον.
Mεηρ.

Σιμή
Ποζόηηηα Μονάδας
(Δσρώ)

Γαπάνη
(Δσρώ)
Μερική

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΟΝ
ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΔ (2ος)
Σιμή
Ποζόηηηα Μονάδας
(Δσρώ)

ΓΙΑΦ ΟΡΔ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΔΓΚΔΚΡ.
ΤΜΠΛΗΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ
(Δσρώ)

ΓΙΑΦ ΟΡΔ ΑΠΟ
ΔΓΚΡΙΘΔΙΔ (Δσρώ)

Γαπάνη
(Δσρώ)
Μερική

Δπί πλέον

Δπί έλαηηον

Δπί πλέον

Δπί έλαηηον

1η ..
Δργαζίες προϋπολογιζμού
1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
1.1. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ
Μεηαθνξέο πξνηόλησλ θαζαίξεζεο
1.1
απνμήισζεο κε απηνθίλεην δηα κεζνπ
θαιεο βαηνηεηαο
Μεηαθνξά πιηθώλ κε ηα ρέξηα
1/ΝΤ1.1
Μεηαθνξά πιηθώλ κε κνλόηξνρν

1/ΝΤ2.1

Φνξηνεθθόξησζε πιηθώλ κε ηα ρέξηα 1/ΝΤ3.1
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο 1/ΝΤ4.1
ηε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε
γαηώδε-εκηβξαρώδε
Χεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε πξντόλησλ
1/ΝΤ5.1
εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεσλ

m3.km

7.533,85

0,21

1.582,11

1.582,11

tonx10
m
tonx10
m
ton

59,80

5,60

334,88

334,88

965,30

2,00

1.930,60

1.930,60

184,79

13,50

2.494,67

2.494,67

m3

65,05

20,25

1.317,26

1.317,26

tonx10
m

157,08

5,60

879,65

879,65

m2

175,19

5,60

981,06

981,06

m2

40,46

11,80

477,43

477,43

m2

587,94

0,68

399,80

399,80

1.3. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ-ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ
Πεηάζκαηα αζθαιείαο επί
1/ΝΤ6.1
ηθξησκάησλ
Θεξκνκόλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο από 1/ΝΤ7.1
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50
mm
Πξνζαύμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ
1/ΝΤ8.1
ιόγσ ύςνπο από ην δάπεδν
εξγαζίαο

-ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 2νπ Α.Π.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΡΥΙΚΗ
ΤΜΒΑΗ - Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε
ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ ζπγθξηηηθφ πίλαθα: Τπεξβάζεηο πκπιεξσκαηηθψλ
πκβάζεσλ
χλνιν εξγαζηψλ
Απξφβιεπηα
Άζξνηζκα
Λνγηζηηθφ ιάζνο
Άζξνηζκα
Πξφβιεςε αλαζεψξεζεο
Άζξνηζκα
ΦΠΑ
χλνιν κε ΦΠΑ
χλνιν ππεξβάζεσλ
χλνιν εξγαζηψλ
Απξφβιεπηα
Άζξνηζκα
Λνγηζηηθφ ιάζνο
Άζξνηζκα
Πξφβιεςε αλαζεψξεζεο

318.030,46
47.705,05

πκπιεξσκαηηθέο
πκβάζεηο
47.705,04
7.155,76

365.735,51

54.860,80

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.860,80 ή
πνζνζηφ 15,00%

54.860,80

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.860,80 ή
πνζνζηφ 15,00%

369.384,51

54.860,80

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.860,80 ή
πνζνζηφ 14,85%

88.652,28

13.166,59

458.036,79

68.027,39

Δγθεθξηκέλε δαπάλε
(1νο ΑΠΔ)
364.165,63
1.573,07

Πξνηεηλφκελνο ΑΠΔ
(2νο ΑΠΔ)
413.440,55
7.155,76

365.738,70

420.596,31

0,01

3,20

365.738,71

420.599,51

3.645,80

3.645,80

Αξρηθή χκβαζε

Γηαθνξέο

3,20
365.738,71
3.645,80

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 68.027,39 ή
πνζνζηφ 14,85%
Γηαθνξέο [Πξνηεηλφκελε δαπάλε
] - [Δγθεθξηκέλε δαπάλε ]

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.857,61 ή
πνζνζηφ 15,00%
Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.860,80 ή
πνζνζηφ 15,00%
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Άζξνηζκα
ΦΠΑ
χλνιν κε ΦΠΑ

369.384,51

424.245,31

88.652,28

101.818,87

458.036,79

526.064,18

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.860,80 ή
πνζνζηφ 14,85%
Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 68.027,39 ή
πνζνζηφ 14,85%

-χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππφςε: - Α) ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016
«Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο θαη ηεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίαο 22 ηεο
Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία “ήζζνλνο αμίαο ηξνπνπνηήζεηο’’ ηεο ζχκβαζεο (έσο ηνπ
15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ), είλαη απνδεθηέο, ρσξίο λα
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο λέαο ζχκβαζεο. - Η ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε
ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ
ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ
ηξνπνπνηήζεσλ. - Β) ην άξζξν 155 ηνπ λ. 4412/2016 «Δπείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο
εξγαζίεο», «Τπφ ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132, αλ ππάξρεη αλάγθε λα
εθηειεζζνχλ επείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ
πξντζηακέλε αξρή ε εθηέιεζή ηνπο πξηλ απφ ηε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην 15% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ. ην αλσηέξσ
πνζνζηφ πεξηιακβάλεηαη ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 10
ηνπ άξζξνπ 154. Γηα ηελ έγθξηζε απηή ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζπληάζζεη ηερληθή πεξηγξαθή
ησλ εξγαζηψλ, κε αηηηνιφγεζε ηνπ επείγνληνο θαη εθηίκεζε ηεο δαπάλεο, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο
ηηκέο κνλάδαο ή ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα λέεο εξγαζίεο. - Γ) ην άξζξν 156 ηνπ λ. 4412/2016 «Δηδηθά
ζέκαηα ηξνπνπνηήζεσλ ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο. Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ - Νέεο
εξγαζίεο» …α)…Ο θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθχςεη αλάγθε
εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθφ αλαηεζέλ έξγν, νχηε
ζηελ πξψηε ζπλαθζείζα ζχκβαζε θαη νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιφγσ απξνβιέπησλ
πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, λα
ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο
εξγαζίεο δελ κπνξνχλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ θχξηα ζχκβαζε, ρσξίο λα
δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή φηαλ απηέο νη εξγαζίεο,
κνινλφηη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε είλαη απφιπηα αλαγθαίεο γηα ηελ
ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θχζε. - β) …………. Οη
ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο
δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη άλεπ λέαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, εθφζνλ
πιεξνχληαη αζξνηζηηθά ε "ηνπ παξφληνο άξζξνπ" θαη ε παξαγξάθνο 2 ηνπ άξζξνπ 132. Γηα ηηο
εξγαζίεο ησλ άξζξσλ 154 θαη 155 ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132, δελ απαηηείηαη εθ ησλ
πξνηέξσλ ε ζχληαμε Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) ηεο παξαγξάθνπ 2 ή
ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ πιεξσκή ηνπο….- παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην ψκα ηα
εμήο: - Έγθξηζε αλάγθεο εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην έξγν:
«Δπηζθεπή – Γηακφξθσζε ζε παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδψλ Μαληαθίνπ - Κνξίλζνπ». Ο αλαπιεξσηήο θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Νηθφιανο
Αζπξάγθαζνο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην ππεξεζηαθφ παξάγνληα,
ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αλαπιεξσηή αξκφδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ.
Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο δήισζε φηη
ςεθίδεη «ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ
θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δψζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξφλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε,
κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ
ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(8 ζεηηθέο ςήθνη)

Λακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη:
Η Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ είλαη ε επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ έξγνπ
«Δπηζθεπή – Γηακφξθσζε ζε παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδψλ Μαληαθίνπ - Κνξίλζνπ»
κε αλάδνρν εηαηξία ηελ «ΑΝΟΓΟ ΑΣΔ». Η χκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ
458.036,79 €, κε ΦΠΑ, ππεγξάθε ζηηο 26/07/2018 κε αξηζκφ πξση. 53899 κεηαμχ ηεο αλαδφρνπ
Δηαηξείαο κε δ.η. "ΑΝΟΓΟ" Α.Σ.Δ θαη ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ σο Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚΣΔ).
Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΑΣΑ κε ΚΑ 70.01-7331.00017. Η ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ έσο ηηο
22/04/2019. Γφζεθε ε 1ε παξάηαζε έσο 30/09/2019 κε ηελ απφθαζε 271/19, ε 2ε παξάηαζε έσο
30/03/2020 κε ηελ απφθαζε 532/19 θαη ε 3ε παξάηαζε εξγαζηψλ έσο 31/07/2020 κε ηελ απφθαζε
63/20 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ.
Δπηβιέπνληεο Μεραληθνί ηνπ έξγνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηελ 54081/Α3432/26-07-2018 απφθαζε
Πξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ νη:
 Γεκήηξηνο Οηθνλφκνπ, Πνιηηηθφο Μερ/θνο Π.Δ.
 Αηθαηεξίλε Ξαλζνπνχινπ, Μεραλνιφγνο Μερ/θνο Π.Δ.
 Κσλζηαληίλα Μαληά, Αξρηηέθησλ Μερ/θνο Π.Δ.
1. Αληηθείκελν Δξγνιαβίαο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε επηζθεπή θαη δηακφξθσζε ηνπ θηηξίνπ πνπ
βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ Μαληαθίνπ θαη Κνξίλζνπ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία Γεκνηηθνχ Παηδηθνχ
ηαζκνχ. Απφ ηελ γεληθή αμηνιφγεζε απνηίκεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ, αιιά
θαη απφ ηνπο γελφκελνπο ζηαηηθνχο θαη αληηζεηζκηθνχο ππνινγηζκνχο πξνέθπςε φηη ν θέξσλ
νξγαληζκφο ηνπ κειεηψκελνπ θηηξίνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αδπλακίεο θαη ειαηηψκαηα ζε
βαζκφ πνπ:
α) δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ελ ηζρχ ζεκεξηλψλ Καλνληζκψλ θαη
β) δελ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ ζηαηηθή θαη αληηζεηζκηθή
επάξθεηα.
Γηα ηελ άξζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκηθψλ αδπλακηψλ ηνπ δνκήκαηνο θαη ηελ νπζηαζηηθή
αλαβάζκηζε ηεο ελ γέλεη ζηαηηθήο θαη ζεηζκηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο, θξίζεθε φηη πξέπεη λα
δξνκνινγεζεί κία ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλεο επηζθεπαζηηθέο θαη εληζρπηηθέο επεκβάζεηο, νη νπνίεο
ζε κεγάιν πνζνζηφ έρνπλ νινθιεξσζεί θαη εηδηθφηεξα (ζπλνπηηθά):
 Πιήξεο θαζαίξεζε ηεο ππάξρνπζαο μχιηλεο ζηέγεο θαη θαηαζθεπήο λέαο απφ δηθηπψκαηα
θαη ζπλδέζκνπο αθακςίαο, κε ξάβδνπο επηθνιιεηήο μπιείαο.
 Καζαίξεζε ππάξρνπζαο ςεπδνξνθήο θαη θαηαζθεπή λέαο.
 Καζαίξεζε ζπλφινπ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη κέξνπο ησλ εζσηεξηθψλ θαη θαηαζθεπή
λέσλ.
 Σνπνζέηεζε ππξάληνρσλ παινπηλάθσλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο.
 Καζαίξεζε ζπλφινπ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ επηρξηζκάησλ ηνπ ππνγείνπ θαη ηνπ
ηζνγείνπ νξφθνπ.
 Καζαίξεζε πθηζηάκελσλ επελδχζεσλ ηνίρσλ απφ πιαθίδηα θαη πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ
ζηα W.C.
 Καζαίξεζε αλάγιπθσλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ (γείζα νξνθήο θαη ππέξπζξεο πξνεμνρέο
φςεσλ) θαη εθ λένπ αλαθαηαζθεπήο ηνπο ζε πηζηή αληηγξαθή ησλ αξρηθψλ.
 Καζαίξεζε δψλεο ζηε ζηέςε ησλ ηνίρσλ θαη θαηαζθεπή δηαδψκαηνο ζηε ζέζε απηή.
 Σνπηθέο εληζρπηηθέο επεκβάζεηο κε εηδηθφ ηζηκεληνθνλίακα.
 Δπηζθεπή θαη ελίζρπζε πιηλζφθηηζηνπ βνεζεηηθνχ θηηξίνπ ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ.
 Γηακφξθσζε θαηψηεξνπ επίπεδνπ απιήο κε ζηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθφ δάπεδν θαη
θαηαζθεπή μχιηλεο ξάκπαο γηα ηε ζχλδεζε ησλ δχν επηπέδσλ ηεο απιήο.
 πληήξεζε κσζατθνχ δαπέδνπ (ιεηφηξηςε, θαζαξηζκφο, επάιεηςε).
 Πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο εηζφδνπ ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νδνχ Βαιηεηζίνπ.
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 Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε θηηξηαθνχ θειχθνπο κε εθαξκνγή ςπρξψλ πιηθψλ θαη
εζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί.
 Καηαζθεπή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
2. Δθηέιεζε έξγνπ – Αλάγθε ηξνπνπνίεζεο κειέηεο
Η ρξήζε ηνπ θηηξίνπ πξνέβιεπε θαηαζθεπή παηδηθνχ ζηαζκνχ, κε ηηο αληίζηνηρεο
πξνδηαγξαθέο. Σν έξγν μεθίλεζε κε ηηο απαξαίηεηεο ζηαηηθέο επηδηνξζψζεηο θαη εληζρχζεηο.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 o πξφεδξνο ηνπ Κνηλσληθνχ Οξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
επηθαινχκελνο:
1. ηε δηαπηζησκέλε έιιεηςε βξεθηθψλ ηκεκάησλ ζηνπο πθηζηάκελνπο βξεθνλεπηαθνχο
ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κεηά απφ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ
2. ηελ ππ’ αξηζ. 3777/2.05.2018 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. γηα
επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζνχλ βξεθηθά ηκήκαηα
3. ην άξζξν 33 ηνπ Ν.4521/2018 πεξί δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ λεπίσλ ζηα
Νεπηαγσγεία,
απέζηεηιε ην ππ’ αξηζ. 6478/30.10.2018 αίηεκα πξνο ηνλ Αληηδήκαξρν Αξρηηεθηνληθνχ
έξγνπ, Καζαξηφηεηαο – Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βξεθηθψλ ηκεκάησλ
ζηνλ ππφ θαηαζθεπή παηδηθφ ζηαζκφ επί ηεο νδνχ Μαληαθίνπ.
Η αξκφδηα ππεξεζία, ε Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Η/Μ, εμέηαζε ην παξαπάλσ
αίηεκα θαη απέζηεηιε απαληεηηθφ έγγξαθν κε αξ. πξση. 45102/22-7-2019 αλαθέξνληαο ηε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βξεθηθψλ ηκεκάησλ κε ηελ αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο
κειέηεο, σο πξνο ηε δηαξξχζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ βξεθηθά
ηκήκαηα. Σα παξαπάλσ ζρέδηα δηαβηβάζηεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ
Καηαιιειφηεηαο Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ε νπνία ηα εμεηάδεη σο πξνο ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 141/28.09.2017 - ηεχρνο Α’.
Όζνλ αθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ έξγνπ, νη βαζηθφηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο
αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ:
 ηελ αχμεζε ησλ εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ - ηνηρνπνηηψλ (γπςνζαλίδεο) ζηνλ ρψξν
αλακνλήο, ν νπνίνο ήηαλ θελφο, κε επηπιένλ ρψξνπο ιεηηνπξγίαο, φπσο γξαθείν
Γηεχζπλζεο θαη πξνζσπηθνχ,
 ηελ αιιαγή ρψξσλ θαη ιεηηνπξγηψλ, φπσο πξνζζήθε ρψξσλ αιιαγήο θαη ινπηξνχ ησλ
βξεθψλ θαη ρψξνπ πγηεηλήο πξνζσπηθνχ,
 ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ηεο θνπδίλαο,
 ηε κεηαηφπηζε ηνπ πιπληεξίνπ – ζηδεξσηεξίνπ απφ ην βνεζεηηθφ θηίξην πξνο ην ππφγεην,
 ηελ αιιαγή ρξήζεο ησλ ρψξσλ ηνπ ππνγείνπ, απφ απνζήθεο γεληθήο ρξήζεο ζε ρψξν
ηνπνζέηεζεο ηεο δεμακελήο ππξφζβεζεο θαη ζε ρψξν πιπληεξίνπ – ζηδεξσηεξίνπ. Λφγσ
ησλ απαηηνχκελσλ πξνδηαγξαθψλ ππήξμαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε κειέηε ππξαζθάιεηαο
ηνπ θηηξίνπ κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ηνπ ππνγείνπ λα δηαθνξνπνηεζεί.
Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο αιιαγέο είλαη απηνλφεην φηη επηθέξνπλ θαη αιιαγέο ζηηο
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ.
Όζνλ αθνξά ζηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηνπ έξγνπ, νη βαζηθφηεξεο
θαηαζθεπαζηηθέο αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ:
 ηηο αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο – απνρέηεπζεο ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ
δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ζε ρψξνπο πγηεηλήο θαη ηεο ρσξνζέηεζήο ηνπο,
 ηηο αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ – αζζελψλ ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ αιιαγψλ ζηελ
εζσηεξηθή δηακφξθσζε,
 ηηο αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ – ζέξκαλζεο- αεξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ
αιιαγψλ ζηελ εζσηεξηθή δηακφξθσζε,
 ηηο αιιαγέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ππξαλίρλεπζεο – ππξφζβεζεο ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ
δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ αιιαγή ρξήζεο ζε
βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ, κε επηπιένλ θαηαζηαιηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ηελ
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εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο (sprinkler, δεμακελή ππξφζβεζεο,
ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα).
εκεηψλεηαη εδψ, φηη ζηε λέα κειέηε ηζρχνπλ φιεο νη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ.
Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, φιεο νη αιιαγέο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ αιιαγή ρξήζεο ηνπ
θηηξίνπ επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Αθνινχζεζε, ινηπφλ,
ε ηξνπνπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
144 ηνπ Ν. 4412/16, κε ππνβνιή πξφηαζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο (Γ/λζε Αξρ. Έξγνπ –
Ζ/Μ), πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή (Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Παηξέσλ), ε νπνία κεηά
απφ ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαηαζθεπψλ ηεο
Πεξηθέξεηαο (απφθαζε κε αξ. πξση. 130/2019), ελέθξηλε ηελ ηξνπνπνίεζε κε ηελ απφθαζε
634/2019.
3. 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.)
Ο 1νο Α.Π.Δ. ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016,
φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα σο νξίδεηαη ζηε παξάγξαθν 3α κε αλάισζε ηνπ θνλδπιίνπ
ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ θαη ρξήζε ησλ επί έιαζζνλ δαπαλψλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη
δαπάλεο, απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο
ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ
έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ
ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ε
φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο ,φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή
ζχκβαζε. Δπηπιένλ ησλ ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαηαζθεπήο,
πξνέθπςε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο ηεο ζηαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θηηξίνπ.
Ο 1νο ΑΠΔ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε 199/2020 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, κεηά απφ ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαηαζθεπψλ
ηεο Πεξηθέξεηαο (απφθαζε κε αξ. πξση. 19/27-02-20).
4. 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.), 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε (..) ηεο
Αξρηθήο χκβαζεο θαη 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.
Καηφπηλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο κειέηεο θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ 1νπ ΑΠΔ θαη θαηά ηελ
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ, θάλεθε φηη ε
ζηαηηθή ελίζρπζε ησλ δνκηθψλ κεξψλ ηνπ θηηξίνπ θαη νη ππφινηπεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο
πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο λα νινθιεξσζνχλ, μεπεξλνχζαλ ζε κέγεζνο θαη πξνυπνινγηζκφ
ηελ αλάισζε ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη
πκπιεξσκαηηθή χκβαζε εξγαζηψλ θαη Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ
Δξγαζηψλ.
Οη απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο νη νπνίεο θαζίζηαληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ ιεηηνπξγηθή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Πέξα απφ ηελ
ζηαηηθή ελίζρπζε ηνπ θηηξίνπ ζηα ζεκέιηα θαη ζηα ηνηρψκαηα ηνπ, ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ
θαη νη ζπλαθείο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα παξαδνζεί ην θηίξην νινθιεξσκέλν
γηα ηελ ρξήζε πνπ επηιέρζεθε.
Αλαιπηηθφηεξα, δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο:
α. Τπνινγίζηεθαλ εθ λένπ νη κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο νη νπνίεο εληφο ηνπ θηηξίνπ
εθηειέζηεθαλ κε κνλφηξνρν θαη κε ηα ρέξηα.
β. Σνπνζεηήζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζηέγεο, ζχλζεηεο δηαηνκέο ζηνπο θφκβνπο θαη ζηηο
ελψζεηο ησλ γσληψλ, ζηδεξέο ιάκεο θαη γσλίεο ελίζρπζεο απφ ζηδεξά ζηνηρεία (ιάκεο, ηαπ θιπ).
γ. Η ζηαηηθή ελίζρπζε ηεο ηνηρνπνηίαο κε εμσηεξηθνχο καλδχεο, αχμεζε ην ζπκβαηηθφ πάρνο
θαηαζθεπήο ησλ επηρξηζκάησλ.
δ. Η θαηαζθεπή λέσλ ρσξηζκάησλ γηα ηελ δεκηνπξγία βξεθηθψλ ηκεκάησλ, γίλεηαη απφ δηπιέο
γπςνζαλίδεο, ζεξκνκφλσζε, ηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ ηνπο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ θαη
ρξσκαηηζκφο ηνπο, πιηθά θαη εξγαζίεο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.
ε. Απαηηείηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα πιαθηδίσλ (ηνίρσλ θαη δαπέδσλ) ιφγσ αχμεζεο ησλ
επηθαλεηψλ ζηα wc.
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ζη) Η θαηαζθεπή ηεο μχιηλεο ζηέγεο είρε πξνβιεθζεί απφ πειεθεηή μπιεία, ελψ ζα έπξεπε λα είρε
πξνυπνινγηζηεί γηα πξηζηή μπιεία. Δπίζεο, ζην ζχλνιν ησλ μχιηλσλ επηθαλεηψλ πεξάζηεθε
αληηππξηθή επάιεηςε, θαηφπηλ ησλ νδεγηψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ππξαζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ.
δ) ηα μχιηλα θνπθψκαηα ζα γίλνπλ βεξληθνρξσκαηηζκνί, νη νπνίνη δελ είραλ πξνβιεθζεί.
ε) ηα πθηζηάκελα δάπεδα ζα γίλεη αδξνπνίεζε θαη ιεηφηξηςε, φπσο επίζεο θαη ηζηκεληνθνλίεο
γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ επηθαλεηψλ.
Ο παξψλ (2νο Α.Π.Δ.) - 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε (..) ηεο Αξρηθήο χκβαζεο,
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 155, 156 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη
ζήκεξα θαη εηδηθφηεξα σο νξίδεηαη ζηε παξάγξαθν 3α κε αλάισζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ
απξφβιεπησλ δαπαλψλ απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή ζθάικαηα ηεο πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή
απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ
θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ
ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ε φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο
πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ην 1ν Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ
Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ (Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ.), πνπ ζπληάρζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.
5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη πεξηιακβάλεη είθνζη έμη (26) λέεο εξγαζίεο πνπ
θξίζεθαλ απνιχησο αλαγθαίεο γηα ηελ άξηηα νινθιήξσζε ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο ηερληθά θαη
νηθνλνκηθά δε δηαρσξίδνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ παξφληνο 2νπ Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 526.064,18 € (κε
ΦΠΑ), ελψ ε αξρηθή ζχκβαζε είρε πξνυπνινγηζκφ 458.036,79 € (κε ΦΠΑ), παξνπζηάδεηαη
δειαδή ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο δαπάλεο θαηά 68.027,39 € ή πνζνζηφ 14,85%, ρσξίο λα
απαηηείηαη ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 παξάγξαθνο 2β
ηνπ Ν. 4412/2016.
Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιε εξγαζία ή κηθξνεξγαζία, έζησ θαη εάλ δελ
αλαθέξεηαη παξαπάλσ αλαιπηηθά, αιιά είλαη απαξαίηεηε λα γίλεη γηα ηελ απφιπηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, θαη ηα
ηζρχνληα πξφηππα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.
Οη πξφζζεηεο εξγαζίεο απηέο είλαη νη θάησζη:
ΔΓΚΡΙΘΔΙΔ ΜΔ ΣΟΝ 1ο ΑΠΔ
Δίδος Δργαζιών

Α.Σ.

Μον.
Mεηρ.

Σιμή
Ποζόηηηα Μονάδας
(Δσρώ)

Γαπάνη
(Δσρώ)
Μερική

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΟΝ
ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΔ (2ος)
Σιμή
Ποζόηηηα Μονάδας
(Δσρώ)

ΓΙΑΦ ΟΡΔ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΔΓΚΔΚΡ.
ΤΜΠΛΗΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ
(Δσρώ)

ΓΙΑΦ ΟΡΔ ΑΠΟ
ΔΓΚΡΙΘΔΙΔ (Δσρώ)

Γαπάνη
(Δσρώ)
Μερική

Δπί πλέον

Δπί έλαηηον

Δπί πλέον

1η ..
Δργαζίες προϋπολογιζμού
1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
1.1. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ
Μεηαθνξέο πξνηόλησλ θαζαίξεζεο
1.1
απνμήισζεο κε απηνθίλεην δηα κεζνπ
θαιεο βαηνηεηαο
Μεηαθνξά πιηθώλ κε ηα ρέξηα
1/ΝΤ1.1
Μεηαθνξά πιηθώλ κε κνλόηξνρν

1/ΝΤ2.1

Φνξηνεθθόξησζε πιηθώλ κε ηα ρέξηα 1/ΝΤ3.1
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο 1/ΝΤ4.1
ηε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε
γαηώδε-εκηβξαρώδε
Χεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε πξντόλησλ
1/ΝΤ5.1
εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεσλ

m3.km

7.533,85

0,21

1.582,11

1.582,11

tonx10
m
tonx10
m
ton

59,80

5,60

334,88

334,88

965,30

2,00

1.930,60

1.930,60

184,79

13,50

2.494,67

2.494,67

m3

65,05

20,25

1.317,26

1.317,26

tonx10
m

157,08

5,60

879,65

879,65

m2

175,19

5,60

981,06

981,06

m2

40,46

11,80

477,43

477,43

m2

587,94

0,68

399,80

399,80

1.3. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ-ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ
Πεηάζκαηα αζθαιείαο επί
1/ΝΤ6.1
ηθξησκάησλ
Θεξκνκόλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο από 1/ΝΤ7.1
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50
mm
Πξνζαύμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ
1/ΝΤ8.1
ιόγσ ύςνπο από ην δάπεδν
εξγαζίαο

11

Δπί έλαηηον

ΑΔΑ: 6ΞΓ9ΩΞΙ-ΧΙΟ

ΔΓΚΡΙΘΔΙΔ ΜΔ ΣΟΝ 1ο ΑΠΔ
Δίδος Δργαζιών

Α.Σ.

Μον.
Mεηρ.

Σιμή
Ποζόηηηα Μονάδας
(Δσρώ)

Γαπάνη
(Δσρώ)
Μερική

ΓΙΑΦ ΟΡΔ ΑΠΟ
ΠΡΟΫΠ./ΔΓΚΔΚΡ.
ΤΜΠΛΗΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ
(Δσρώ)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΜΔ ΣΟΝ
ΠΑΡΟΝΣΑ ΑΠΔ (2ος)
Σιμή
Ποζόηηηα Μονάδας
(Δσρώ)

ΓΙΑΦ ΟΡΔ ΑΠΟ
ΔΓΚΡΙΘΔΙΔ (Δσρώ)

Γαπάνη
(Δσρώ)
Μερική

Δπί πλέον

Δπί έλαηηον

Δπί πλέον

1η ..
Δργαζίες προϋπολογιζμού
1. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
1.4. ΔΠΔΝΓΤΔΙ-ΔΠΙΣΡΩΔΙ
Σνβαηεπηά από κάξκαξν ζθιεξό έσο 54.1
εμαηξεηηθά ζθιεξό, πάρνπο 2
Επελδύζεηο βαζκίδσλ κε κάξκαξν
58.1
πάρνπο 3 / 2 cm (βαηήξσλ/κεηώπσλ)

κκ

120,00

10,10

1.212,00

1.212,00

κκ

47,00

93,00

4.371,00

4.371,00

Επηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα 1/ΝΤ9.1
κε ηζηκεληνθνλίακα , πάρνπο 3,0 cm

m2

555,39

18,00

9.997,02

9.997,02

Επάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο 1/ΝΤ10.1
κε επνμεηδηθά πιηθά
Αδξνπνίεζε επηθαλεηώλ από
1/ΝΤ11.1
κάξκαξν
Επηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο 1/ΝΤ12.1
πιάθεο καξκάξνπ, ζθιεξνύ έσο
εμαηξεηηθά ζθιεξνύ, πάρνπο 3 cm,
ζε αλαινγία έσο 5 ηεκάρηα αλά
ηεηξαγσληθό κέηξν

kg

258,00

9,50

2.451,00

2.451,00

m2

25,00

5,60

140,00

140,00

m2

57,22

105,00

6.008,46

6.008,46

Πξόζζεηε ηηκή δηαθνξάο δεπθηώλ από 1/ΝΤ15.1
ζπκβαηηθή μπιεία πειεθεηή ζε
ζύλζεηε
Τνπνζέηεζε - πιήξσζε ζύλζεησλ
1/ΝΤ13.1
δηαηνκώλ (θόκβσλ-έλσζε γσληώλ) κε
ζηδεξέο ιάκεο θαη γσλίεο ελίζρπζεο
από ζηδεξά ζηνηρεία.
Πξόζζεηε ηηκή δηαθνξάο ηεγίδσζεο
1/ΝΤ16.1
ζηέγεο από πειεθεηή ζε πξηζηή

m3

13,92

340,00

4.732,80

4.732,80

kg

15.000,00

1,20

18.000,00

18.000,00

23,44

70,00

1.640,80

1.640,80

Τεγίδσζε ζηέγεο από μπιεία πξηζηή

1/ΝΤ17.1

m3

3,57

450,00

1.606,50

1.606,50

Καηαζθεπή κεηαιιηθνύ
ρσξνδηθηπώκαηνο
1.6. ΛΟΙΠΑ-ΣΔΛΔΙΩΜΑΣΑ

1/ΝΤ18.1

kg

593,86

6,30

3.741,32

3.741,32

Μπθεηνθηόλεο επαιείςεηο μπιίλσλ
1/ΝΤ19.1
επηθαλεηώλ
Σπαηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ
1/ΝΤ20.1
επηθαλεηώλ, επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ

m2

582,91

2,80

1.632,15

1.632,15

m2

1.322,74

3,40

4.497,32

4.497,32

Εθαξκνγή επί μύιηλσλ επηθαλεηώλ κε
βεξληθόρξσκα δύν ζπζηαηηθώλ
βάζεσο
Επάιεηςε μπιίλσλ επηθαλεηώλ κε
ιηλέιαην, απιή επάιεηςε ιηλειαίνπ
Εθαξκνγή ππξίκαρεο επίζηξσζεο
επί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ
Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο,
πάρνπο 12,5 mm
Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο, επίπεδεο,
πάρνπο 12,5 mm
Θεξκν-ερνκόλσζε κε πιάθεο
νξπθηνβάκβαθα πάρνπο 50 mm
Μεηαιιηθόο ζθειεηόο
ηνηρνπεηάζκαηνο

1/ΝΤ21.1

m2

225,87

15,70

3.546,16

3.546,16

1/ΝΤ22.1

m2

225,87

1,70

383,98

383,98

1/ΝΤ14.1

kg

184,41

22,50

4.149,23

4.149,23

1/ΝΤ23.1

m2

357,40

13,00

4.646,20

4.646,20

1/ΝΤ24.1

m2

260,00

15,50

4.030,00

4.030,00

1/ΝΤ25.1

m2

320,00

14,00

4.480,00

4.480,00

1/ΝΤ26.1

kg

3.500,00

2,80

9.800,00

9.800,00

1.5. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ-ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ

ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 2νπ Α.Π.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΡΥΙΚΗ
ΤΜΒΑΗ
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 2νπ Α.Π.Δ. ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε
ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ ζπγθξηηηθφ πίλαθα:
Τπεξβάζεηο
πκπιεξσκαηηθψλ
πκβάζεσλ
χλνιν εξγαζηψλ
Απξφβιεπηα

Αξρηθή χκβαζε

πκπιεξσκαηηθέο
πκβάζεηο

318.030,46
47.705,05

47.705,04
7.155,76

Γηαθνξέο
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Άζξνηζκα

54.860,80

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.860,80 ή
πνζνζηφ 15,00%

54.860,80

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.860,80 ή
πνζνζηφ 15,00%

369.384,51

54.860,80

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.860,80 ή
πνζνζηφ 14,85%

88.652,28

13.166,59

458.036,79

68.027,39

365.735,51

Λνγηζηηθφ ιάζνο
Άζξνηζκα

3,20
365.738,71

Πξφβιεςε αλαζεψξεζεο
Άζξνηζκα
ΦΠΑ
χλνιν κε ΦΠΑ
χλνιν ππεξβάζεσλ
χλνιν εξγαζηψλ
Απξφβιεπηα
Άζξνηζκα
Λνγηζηηθφ ιάζνο
Άζξνηζκα
Πξφβιεςε αλαζεψξεζεο
Άζξνηζκα
ΦΠΑ
χλνιν κε ΦΠΑ

3.645,80

Δγθεθξηκέλε
δαπάλε
(1νο ΑΠΔ)
364.165,63
1.573,07

Πξνηεηλφκελνο ΑΠΔ
(2νο ΑΠΔ)

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 68.027,39 ή
πνζνζηφ 14,85%
Γηαθνξέο [Πξνηεηλφκελε
δαπάλε ] - [Δγθεθξηκέλε δαπάλε
]

413.440,55
7.155,76

365.738,70

420.596,31

0,01

3,20

365.738,71

420.599,51

3.645,80

3.645,80

369.384,51

424.245,31

88.652,28

101.818,87

458.036,79

526.064,18

Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.857,61 ή
πνζνζηφ 15,00%
Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.860,80 ή
πνζνζηφ 15,00%
Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 54.860,80 ή
πνζνζηφ 14,85%
Τπέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο
δαπάλεο θαηά 68.027,39 ή
πνζνζηφ 14,85%

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε:
Α)
Σν άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016 «Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο
θαη ηεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίαο 22 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία “ήζζονορ
αξίαρ ηποποποιήζειρ’’ ηεο ζχκβαζεο (έσο ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο γηα ηηο
ζπκβάζεηο έξγσλ), είλαη απνδεθηέο, συπίρ να απαιηείηαι νέα διαδικαζία ζύνατηρ νέαρ
ζύμβαζηρ.
Η ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θύζε ηεο ζύκβαζεο ή ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην. Σε πεξίπησζε δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο
θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ.
Β)
Σν άξζξν 155 ηνπ λ. 4412/2016 «Δπείγνπζεο θαη απξφβιεπηεο πξφζζεηεο εξγαζίεο»,
«Υπό ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 132, αλ ππάξρεη αλάγθε λα εθηειεζζνύλ επείγνπζεο
θαη απξόβιεπηεο πξόζζεηεο εξγαζίεο μποπεί να εγκπιθεί από ηην πποφζηαμένη απσή η εκηέλεζή
ηοςρ ππιν από ηη ζύνηαξη Ανακεθαλαιυηικού Πίνακα Επγαζιών και μέσπι ηος ποζού πος
ανηιζηοισεί ζηο 15% ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ συπίρ ΦΠΑ. Σην αλσηέξσ πνζνζηό
πεξηιακβάλεηαη ζσξεπηηθά θαη ε αμία ησλ απνινγηζηηθώλ εξγαζηώλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ
154. Γηα ηελ έγθξηζε απηή ε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ζπληάζζεη ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ, κε
αηηηνιόγεζε ηνπ επείγνληνο θαη εθηίκεζε ηεο δαπάλεο, κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο ή
ελδεηθηηθέο ηηκέο γηα λέεο εξγαζίεο.
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Γ)
Σν άξζξν 156 ηνπ λ. 4412/2016 «Ειδικά θέμαηα ηποποποιήζευν ζςμβάζευν καηά ηη
διάπκειά ηοςρ. Αςξομειώζειρ επγαζιών - Νέερ επγαζίερ» …α)…Ο θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
έρεη ην δηθαίσκα αλ πξνθύςεη αλάγθε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθώλ εξγαζηώλ πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθό αλαηεζέλ έξγν, νύηε ζηελ πξώηε ζπλαθζείζα ζύκβαζε θαη νη νπνίεο
θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο ιόγσ απξνβιέπησλ πεξηζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, όπσο απηό
πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζύκβαζε, λα ζπλάπηεη ζύκβαζε κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνύλ ηερληθά ή νηθνλνκηθά λα δηαρσξηζηνύλ
από ηελ θύξηα ζύκβαζε, ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ κείδνλα πξνβιήκαηα γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο ή
όηαλ απηέο νη εξγαζίεο, κνινλόηη κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ από ηελ αξρηθή ζύκβαζε είλαη απόιπηα
αλαγθαίεο γηα ηελ ηειεηνπνίεζή ηεο ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή ηεο θύζε.
β) …………. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο μέσπι 15% ηηρ αξίαρ ηηρ απσικήρ
ζύμβαζηρ δύνανηαι να ηποποποιούνηαι άνες νέαρ διαδικαζίαρ ζύνατηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ,
εθόζνλ πιεξνύληαη αζξνηζηηθά ε "ηνπ παξόληνο άξζξνπ "θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 132. Γηα
ηηο εξγαζίεο ησλ άξζξσλ 154 θαη 155 ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132, δελ απαηηείηαη εθ ησλ
πξνηέξσλ ε ζύληαμε Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Εξγαζηώλ (Α.Π.Ε.) ηεο παξαγξάθνπ 2 ή ζύκβαζεο
γηα ηελ εθηέιεζε ή ηελ πιεξσκή ηνπο….
Δγθξίλεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζην
έξγν: «Δπηζθεπή – Γηακφξθσζε ζε παηδηθφ ζηαζκφ ηνπ θηηξίνπ επί ησλ νδψλ Μαληαθίνπ Κνξίλζνπ».
Ο Πξφεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παξφληα Μέιε
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
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