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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1η επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 30/28-82020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] Γεώξγηνο
Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο Φσκάο –
ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 507/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 508/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 509/2020).
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
521/2020).
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 18νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 523/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 528/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό
κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ - ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (24) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 2νπ (ηαθηνπνηεηηθνύ θαη ηειηθνύ)
Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ (Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή νδώλ θαη ηερληθώλ
έξγσλ ζην Νόηην Σνκέα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», Αλάδνρνο ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ
ΑΣΔΥΑ-ΑΣΔ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 11176/25-8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ
θαη ε αξηζ. 11052/20-8-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη
Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα Οδνπνηίαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 2νπ (ηαθηνπνηεηηθνύ
& ηειηθνύ) Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΓΧΝ ΚΑΙ
ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΟ ΝΟΣΙΟ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» Αλάδνρνο
ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔΥΑ-ΑΣΔ.΄΄ - ύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ
παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Νόκνπ 4625/ 2019 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ
αξκνδηόηεηα λα «Απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ ή νηθνλνκηθνύ
αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ εθαξκνδόκελε ζε θάζε πεξίπησζε λνκνζεζία.» - ε
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εθηέιεζε απηώλ, ζαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηνλ 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηεο
ύκβαζεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΓΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΟ ΝΟΣΙΟ
ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», πνπ θαηαζθεπάδεη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε
ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ κε δ.η. Α.Σ.Δ.Υ.Α. –Α.Σ.Δ. - ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΡΓΟΤ
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ – 1. Η ύληαμε ηεο κειέηεο έγηλε από ηελ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο θαη
ν Πξνϋπνινγηζκόο αλήξρεην ζηα 700.000,00 € - 2. Η δεκνπξαζία έγηλε ζηηο 14/5/2018 ην δε
πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 576/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ θαη λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. 151313/2018 απόθαζε ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο κε ηελ νπνία θπξώζεθαλ ηα
πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηελ Αλώλπκν Σερληθή Δηαηξεία
Υξηζηόθνξνο Αιεμόπνπινο κε δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΣΔΥΑ - Α.Σ.Δ κε έθπησζε 64,15%. – 3. Η
εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 10-09-2018 κε εκεξνκελία ιήμεο 10-09-2019. Η έθπησζε
πνπ δόζεθε είλαη 64,15%. Σν πνζό ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζηα 250.982,91€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α – 4. Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ παξαηάζεθε κε ηελ 578/9-102019 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κέρξη ηηο 10-12-2019 – 5. Ο 1νο ΑΠΔ θαη ην 1ν
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ εγθξίζεθε κε ηελ 567/12-11-2019 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ
Παηξέσλ ύζηεξα από ζπλεδξίαζε ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Γ.Δ.) ζηηο
3/10/2019 (γλσκνδόηεζε κε ην αξηζ. 11 Πξαθηηθό πλεδξίαζεο) θαη ήηαλ ζε ηζνδύγην κε ηελ
αξρηθή ζύκβαζε ζην πνζό ησλ 202.405,57 Δπξώ ρσξίο Φ.Π.Α. – 6. Σν έξγν πεξαηώζεθε ζηηο
10-12-2019 θαη ζηηο 15-1-2020 εθδόζεθε ε ζρεηηθή βεβαίσζε πεξαίσζεο – 7. Σν έξγν
ρξεκαηνδνηείηαη από ηδίνπο πόξνπο. - ΣΟΙΥΔΙΑ 2ΟΤ ΑΠΔ -*Ο 2νο (ηαθηνπνηεηηθόο & ηειηθόο)
Α.Π.Δ. ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη κε αθξηβή ζηνηρεία πνπ
επηκεηξήζεθαλ από ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο εξγνιαβίαο ΚΑΙ ζύκθσλα κε ηελ από
1-4-2020 ζεσξεκέλε από ηελ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο ΣΔΛΙΚΗ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ηνπ έξγνπ. -*Η
ζπλνιηθή δαπάλε ηεο αμίαο εξγαζηώλ ηνπ 2νπ Α.Π.Δ., αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 201.303,78 € θαη
είλαη κεησηηθόο ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζό ηνπ 1νπ ΑΠΔ θαη ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαηά
1.101,79 €. -*Δπίζεο ζην 2ν ΑΠΔ γίλεηαη ρξήζε: - α) κέξνπο ηεο εμνηθνλνκνύκελεο δαπάλεο ησλ
επί έιαζζνλ πνζνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη δαπάλεο ησλ επηπιένλ πνζνηήησλ ηνπ
έξγνπ θαη - β) ηνπ ππνιεηπόκελνπ από ηνλ 1ν ΑΠΔ πνζνύ ησλ απξόβιεπησλ δαπαλώλ ήηνη 3,49 €
-*Ο 2νο (ηαθηνπνηεηηθόο & ηειηθόο) ΑΠΔ εγθξίζεθε ύζηεξα από ζπλεδξίαζε ηνπ Σερληθνύ
πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Γ.Δ.) ζηηο 27/7/2020 (γλσκνδόηεζε κε ην αξηζ. 10 Πξαθηηθό
πλεδξίαζεο) θαη δηαβηβάζηεθε ζηελ Γ/λζή καο κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 103/29-7-2020 έγγξαθν θαη
πήξε ηνλ αξ. 32977/30-7-2020 Ηι. Πξση. Γήκνπ Παηξέσλ. - Με βάζε ηα αλσηέξσ παξαθαινύκε:
- Όπσο ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016 εηζεγεζείηε ζην ώκα λα εγθξίλεη - ηνλ 2ν (ηαθηνπνηεηηθό
& ηειηθό) Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΟΓΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΟ ΝΟΣΙΟ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», σο
αθνινύζσο: ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΜΔΛΔΣΗ
ΓΑΠΑΝΗ ΔΡΓΑΙΧΝ
Γ.Δ.& Ο.Δ. (18%)
ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1

ΠΟΑ ΤΜΒΑΗ (ζε €)
170.370,39
30.666,67
201.037,06

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ

0,00

ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ

266,72

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2
Φ.Π.Α. (24%)
ΤΝΟΛΟ (κε Φ.Π.Α.)

201.303,78
48.312,91
249.616,69

-πλεκκέλα: Ο 2νο Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ & Γλσκνδόηεζε Σερληθνύ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ
(Π.Γ.Δ.) - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο
Κνξδάο.2
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε ππ’ όςηλ ηνλ 2ν
Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ, ην απόζπαζκα Πξαθηηθνύ πλεδξίαζεο ηνπ Σερληθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα 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 2ν
(ηαθηνπνηεηηθό θαη ηειηθό) Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (2ν Α.Π.Δ.) ηεο ζύκβαζεο ηνπ
έξγνπ: «Ανακαηαζκεσή οδών και ηετνικών έργφν ζηο Νόηιο Σομέα ηοσ Γήμοσ Παηρέφν»,
ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ Αηηηνινγηθή έθζεζε, σο αθνινύζσο:
ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ
ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
Γ.Δ.& Ο.Δ. (18%)
ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 1

ΠΟΑ ΤΜΒΑΖ (ζε €)
170.370,39
30.666,67
201.037,06

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ

0,00

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ

266,72

ΜΔΡΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 2
Φ.Π.Α. (24%)
ΤΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α.)

201.303,78
48.312,91
249.616,69

Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:
ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΓΟΤ ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Η ύληαμε ηεο κειέηεο έγηλε από ηελ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο θαη ν Πξνϋπνινγηζκόο
αλήξρεην ζηα 700.000,00 €.
Η δεκνπξαζία έγηλε ζηηο 14/5/2018 ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ
αξηζ. 576/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ θαη λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ
αξηζ. πξση. 151313/2018 απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδνο κε ηελ νπνία θπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ζηελ Αλώλπκν Σερληθή Δηαηξεία Υξηζηόθνξνο Αιεμόπνπινο κε δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΣΔΥΑ Α.Σ.Δ κε έθπησζε 64,15%.
Η εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 10-09-2018 κε εκεξνκελία ιήμεο 10-09-2019. Η
έθπησζε πνπ δόζεθε είλαη 64,15%. Σν πνζό ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζηα 250.982,91€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α..
Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ παξαηάζεθε κε ηελ 578/9-10-2019 Απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ κέρξη ηηο 10-12-2019.
Ο 1νο ΑΠΔ θαη ην 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ εγθξίζεθε κε ηελ 567/12-11-2019 Απόθαζε
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ ύζηεξα από ζπλεδξίαζε ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Γ.Δ.) ζηηο 3/10/2019 (γλσκνδόηεζε κε ην αξηζ. 11 Πξαθηηθό πλεδξίαζεο)
θαη ήηαλ ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε ζην πνζό ησλ 202.405,57 €, ρσξίο Φ.Π.Α.
Σν έξγν πεξαηώζεθε ζηηο 10-12-2019 θαη ζηηο 15-1-2020 εθδόζεθε ε ζρεηηθή βεβαίσζε
πεξαίσζεο.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηδίνπο πόξνπο.
ΣΟΗΥΔΗΑ 2οσ ΑΠΔ
Ο 2νο (ηαθηνπνηεηηθόο & ηειηθόο) Α.Π.Δ. ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4412/2016 θαη κε αθξηβή ζηνηρεία πνπ επηκεηξήζεθαλ από ηα ήδε θαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ηεο
εξγνιαβίαο θαη ζύκθσλα κε ηελ από 1-4-2020 ζεσξεκέλε από ηελ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο
ΣΔΛΙΚΗ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ηνπ έξγνπ.
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Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο αμίαο εξγαζηώλ ηνπ 2νπ Α.Π.Δ., αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
201.303,78 € θαη είλαη μειφηικός ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζό ηνπ 1νπ ΑΠΔ θαη ηεο αξρηθήο
ζύκβαζεο θαηά 1.101,79 €.
Δπίζεο, ζηνλ 2ν ΑΠΔ γίλεηαη ρξήζε:
α) Μέξνπο ηεο εμνηθνλνκνύκελεο δαπάλεο ησλ επί έιαζζνλ πνζνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα
θαιπθζνύλ νη δαπάλεο ησλ επηπιένλ πνζνηήησλ ηνπ έξγνπ θαη
β) Σνπ ππνιεηπόκελνπ από ηνλ 1ν ΑΠΔ πνζνύ ησλ απξόβιεπησλ δαπαλώλ ήηνη 3,49 €
Ο 2νο (ηαθηνπνηεηηθόο θαη ηειηθόο) ΑΠΔ εγθξίζεθε ύζηεξα από ζπλεδξίαζε ηνπ Σερληθνύ
πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Π.Γ.Δ.) ζηηο 27/7/2020 (γλσκνδόηεζε κε ην αξηζ. 10 Πξαθηηθό
πλεδξίαζεο) θαη δηαβηβάζηεθε ζηελ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 103/29-72020 έγγξαθν θαη πήξε ηνλ αξηζ. 32977/30-7-2020 Ηι. Πξση. Γήκνπ Παηξέσλ.

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
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