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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 4η Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 28/317-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο,
3] Γεψξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθφ κέινο, 4] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Υξήζηνο
Κνξδάο- αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο - αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο θαη 9] Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ζ θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 482/2020).
Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο- Αληηπξφεδξνο, Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ- ηαθηηθφ
κέινο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ- ηαθηηθφ κέινο,
δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
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. (16) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «Έγθξηζε 2νπ
Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ -1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο (1ε Δ)
έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΧΔΧΝ ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ
ΚΣΗΡΗΧΝ (2017)»», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 10212/31-7-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ
θαη ε αξηζ. 10120/30-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ ΈξγνπΖ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ), ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ ηνπ - 1εο
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο (1ε Δ) έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ
ΜΟΝΧΔΧΝ ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ (2017)»» - αο γλσξίδνπκε φηη απφ ην
ηκήκα Κηηξηαθψλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ, ζπληάρηεθε ε
ππ’ αξηζ. 2/2018 κειέηε κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν, ζπλνιηθήο δαπάλεο 500.000,00€
(403.225,81€ γηα εξγαζίεο θαη 96.774,19€ Φ.Π.Α. -Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε ηελ
18.09.2018 κε «αλνηθηή δηαδηθαζία» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4412/2016 θαη
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ε εξγνιήπηεο
«ΣΑΗΝΖ ΖΡ. ΕΧΖ» κε ηεθκαξηή έθπησζε 68,05% επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ. -Σν
πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 159.747,87 € (γηα
εξγαζίεο 128.828,93€ θαη γηα Φ.Π.Α. 30.918,94€). -Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ είλαη έσο ηελ 13-05-2020. -Σν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή λέσλ κνλψζεσλ
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θαη λέσλ ζηεγψλ ή θαη ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε (ζηεγαλνπνίεζε) πθηζηακέλσλ
θαηαζθεπψλ, ζε δηάθνξα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Οη παξεκβάζεηο είλαη
γεληθνχ ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ ηελ ζπλνιηθή ή ηελ θαηά ηκήκαηα επηζθεπή ησλ
κνλψζεσλ ή ησλ θεξακνζθεπψλ ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. -Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ
Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΑΣΑ κε Κ.Α 70.01 -7311.0004. -Καηά ηελ θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ- 1ν ΠΚΣΜΝΔ ζην
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 159.747,87€, ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή ζχκβαζε γηα ηαθηνπνίεζε
πνζνηήησλ θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν4042/2012, ηε δαπάλε
απνινγηζηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (ΑΔΚΚ) πνπ δελ είραλ
πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. -Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ
αλσηέξσ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ 724/23-12-2020 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ έσο ηελ 1305-2020. -Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δελ θαηέζηε δπλαηή ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν
πεξαίσζεο ιφγσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, πνπ είρε απνηέιεζκα ηελ
αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ/πξνκεζεπηψλ. -Με ηελ ππ. αξ. 104/29-042020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε 1ε
παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ ππφςε έξγνπ έσο ηηο 13/09/2020. Με ηελ ππ. αξ. 400/30-06-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ
εξγαζηψλ ζην έξγν, ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 108648/15-07-2020 φκνηα
ηεο Πεξηθέξεηαο. -Ο 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ,
έγηλε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 155,156 ηνπ Ν. 4412/16, γηα
ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ θαζψο θαη γηα ηελ αλάισζε απξνβιέπησλ δαπαλψλ ιφγσ
παξαιείςεσλ ή ζθαικάησλ ηεο πξνζκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο
θαηαζθεπήο, νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηά
ηνπ θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν4042/2012, ηε δαπάλε
απνινγηζηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (ΑΔΚΚ) πνπ δελ είραλ
πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη ηε ζχλαςε 1εο πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο
εξγαζηψλ(1εο ..Δ). -Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο ηνπ 2νπ Α.Π.Δ παξνπζηάδεη αχμεζε
θαηά 64.074,94€ κεηά θαη ην θνλδχιη ησλ απξνβιέπησλ θαη ζπλνιηθά είλαη απμεηηθφο
ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ πξνυπνινγηζκφ (πξνζθνξάο) ηεο εξγνιαβίαο, θαηά
79.452,93€ κε ΦΠΑ. -Ζ ..Δ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ΑΣΑ. -Δπίζεο ζαο γλσξίδνπκε
φηη ην Σερληθφ πκβνχιην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ γλσκνδφηεζε ζεηηθά
κε ην ππ’ αξηζ.109/2020 απφζπαζκα 10νπ Πξαθηηθνχ ηεο απφ 29-07-2020γλσκνδφηεζε
ζεηηθά επί ηεο έγθξηζεο ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηεο 1εο
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο εξγαζηψλ (1εο ..Δ) ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ –
ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΧΔΧΝ ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ (2017)» 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 2ν Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή
χκβαζε Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΧΔΧΝ
ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ (2017)». -πλεκκέλα: α) 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο
Πίλαθαο Δξγαζηψλ -β) Ζ κε αξηζ.109/2020 Απφθαζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ -Ο
Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο
Κνξδάο».-
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ, ηνλ 2ν
Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε Δξγαζηψλ, ην
απφζπαζκα Πξαθηηθνχ πλεδξίαζεο ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε.
Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο,
Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο θαη Πέηξνο Φσκάο 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 ψήθο, λογίζεηαι ως 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, η Οικονομική Δπιηροπή,
ΟΜΟΦΧΝΑ 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 2ν
Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Δξγαζηψλ (Α.Π.Δ.) θαη ηελ 1ε πκπιεξσκαηηθή χκβαζε
Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΧΔΧΝ ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ
ΚΣΗΡΗΧΝ (2017)» γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο
ππεξεζίαο.
Ο 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, έγηλε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 155,156 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ θαζψο
θαη γηα ηελ αλάισζε απξνβιέπησλ δαπαλψλ ιφγσ παξαιείςεσλ ή ζθαικάησλ ηεο
πξνζκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν4042/2012, ηε δαπάλε απνινγηζηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ (ΑΔΚΚ) πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή ζχκβαζε θαη ηε ζχλαςε 1εο
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο εξγαζηψλ(1εο ..Δ).
Σν ζχλνιν ηεο δαπάλεο ηνπ 2νπ Α.Π.Δ παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 64.074,94€ κεηά θαη ην
θνλδχιη ησλ απξνβιέπησλ θαη ζπλνιηθά είλαη απμεηηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ (πξνζθνξάο) ηεο εξγνιαβίαο, θαηά 79.452,93€ κε ΦΠΑ.
Ζ ..Δ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ΑΣΑ.
Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ κε ην ππ’
αξηζ.109/2020 απφζπαζκα 10νπ Πξαθηηθνχ ηεο απφ 29-07-2020 ζπλεδξίαζεο, γλσκνδφηεζε
ζεηηθά επί ηεο έγθξηζεο ηνπ 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ θαη ηεο 1εο
πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο εξγαζηψλ(1εο ..Δ) ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΖ –
ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΟΝΧΔΧΝ ΣΔΓΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ (2017)» ζχκθσλα κε
αθξηβή ζηνηρεία πνπ επηκεηξήζεθαλ απφ ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο εξγνιαβίαο θαη
ζχκθσλα κε ηηο πξνζκεηξήζεηο γηα απηά πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ.

Διευκρινίζεται ότι:
Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε ζηηο 18.09.2018 κε «αλνηθηή δηαδηθαζία», κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ λ.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη αλαδείρζεθε
αλάδνρνο ε εξγνιήπηεο «ΣΑΗΝΖ ΖΡ. ΕΧΖ» κε ηεθκαξηή έθπησζε 68,05% επί ησλ ηηκψλ
ηνπ Σηκνινγίνπ.
Σν πκβαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 159.747,87€ (γηα
εξγαζίεο 128.828,93€ θαη γηα Φ.Π.Α. 30.918,94€).
Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη έσο ηελ 13-05-2020.
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Σν έξγν αθνξά ηελ θαηαζθεπή λέσλ κνλψζεσλ θαη λέσλ ζηεγψλ ή θαη ηελ επηζθεπή
θαη απνθαηάζηαζε (ζηεγαλνπνίεζε) πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ, ζε δηάθνξα ζρνιηθά θηίξηα
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Οη παξεκβάζεηο είλαη γεληθνχ ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ ηελ ζπλνιηθή ή
ηελ θαηά ηκήκαηα επηζθεπή ησλ κνλψζεσλ ή ησλ θεξακνζθεπψλ ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΑΣΑ κε Κ.Α 70.01 7311.0004.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζπληάρζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο
Δξγαζηψλ - 1ν ΠΚΣΜΝΔ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 159.747,87€, ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθή
ζχκβαζε γηα ηαθηνπνίεζε πνζνηήησλ θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
Ν4042/2012, ηε δαπάλε απνινγηζηηθψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (ΑΔΚΚ)
πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηελ αξρηθή ζχκβαζε.
Ο 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ
724/23-12-2020 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ έσο ηελ 13-05-2020.
Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δελ θαηέζηε δπλαηή ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν πεξαίσζεο
ιφγσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, πνπ είρε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο
ησλ επηρεηξήζεσλ/πξνκεζεπηψλ.
Με ηελ ππ. αξηζ. 104/29-04-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ ππφςε έξγνπ
έσο ηηο 13/09/2020.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 400/30-06-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ εγθξίζεθε ε αλάγθε εθηέιεζεο επεηγνπζψλ θαη απξφβιεπησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ
ζην έξγν, ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 108648/15-07-2020 φκνηα ηεο
Πεξηθέξεηαο.

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ
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