
Αρηζκός 66    

4
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέωλ 

ηες 4
ες

 Φεβροσαρίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα, ηελ 4
ε
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 4/31-1-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (28) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-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 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 66/2020).  

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 66/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε 2
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα ηνπ έξγνπ: ΄΄Βειηίσζε-Δπηζθεπή-Αληηθαηάζηαζε 

πδξαπιηθώλ άξδεπζεο (2015)΄΄, αλάδνρνο ΥΡ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Δ.Γ.Δ.», ζέηνληαο ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 1131/28-1-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. 

Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1084/28-1-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο (Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα 

Τδξαπιηθώλ Έξγσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ - 

ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα ηνπ έξγνπ: “ΒΔΛΣΙΧΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ -

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ (2015)” αλάδνρνο ΥΡ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

Δ.Γ.Δ.΄΄ - 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 εθηέιεζε απηώλ, ζαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηνλ 2ν 

Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ ηεο ύκβαζεο ηνπ έξγνπ <<ΒΔΛΣΙΧΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ -

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ (2015)>>, πνπ θαηαζθεπάδεη ε εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ. - ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΡΓΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ - 1. 

Η ζύληαμε ηεο κειέηεο έγηλε από ηελ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο θαη ν πξνϋπνινγηζκόο αλήξρεην 

ζηα 100.000,00 € - 2. Η δεκνπξαζία έγηλε ζηηο 15/03/2018 ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο 

εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ.737/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ 

νπνία θπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. 

202917/28-09-2018 θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 

ΥΡΗΣΟ ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ. κε έθπησζε 57,85%. - 3. Η εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε 

ζηηο 19/10/2018 κε εκεξνκελία ιήμεο 19/ 04 /2019. Η κέζε έθπησζε πνπ δόζεθε είλαη 57,85%. 

Σν πνζό ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε 42.148,75 € (κε ΦΠΑ 24 %). - 4. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη 

από πόξνπο ΑΣΑ. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 2νπ ΑΠΔ - Ο παξώλ 2νο Αλαθεθαιαησηηθόο 

Πίλαθαο είλαη ηαθηνπνηεηηθόο θαη ζπληάρζεθε γηα λα ηαθηνπνηεζνύλ νη  πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ 

ζπληήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ  θαη εξγαζίεο απνξξνήο νκβξίσλ. - Με ηνλ 
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παξόληα 2ν Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα γίλεηαη  δηάζεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ απξνβιέπησλ θαζώο 

επίζεο θαη ησλ επί έιαηηνλ πνζνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ απμήζεηο πνζνηήησλ εξγαζηώλ 

θαη ε δαπάλε ησλ λέσλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ απνιύησο αλαγθαίεο ιόγσ απξόβιεπησλ 

παξαγόλησλ. - Λόγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ πνπ είλαη εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιάθσλ ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, έγηλε κείσζε πνζνηήησλ εξγαζηώλ ιόγσ πεξηθνπήο από ππεξβάζεηο ή κεηώζεηο ηνπ 

επηηξεπηνύ πνζνζηνύ ζηηο νκάδεο ηνπ ελ ιόγσ 2ν ΑΠΔ θαη κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ  αληηθεηκέλνπ 

ηνπ έξγνπ θαηά δαπάλε 3.964,89 € ρσξίο ΦΠΑ. - Λόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο νινθιήξσζεο ηνπ 

έξγνπ θάλνπκε ρξήζε ηνπ άξζξνπ 132 παξ. 2β ηνπ θαη ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε 

πξόζζεηεο θαη απξόβιεπηεο εξγαζίεο ζε δαπάλε 3.964,89 € ρσξίο ΦΠΑ ήηνη πνζνζηό 11,66% ζε 

ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε ρσξίο ΦΠΑ. - Σν πνζνζηό απηό είλαη κηθξόηεξν ηνπ 15% πνπ 

νξίδεη ν λόκνο ήηνη (3.964,89 < 5.098,63 € ) ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. - ε ζπλδπαζκό κε ηελ 

κείσζε ηνπ πνζνύ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ιόγσ πεξηθνπήο ηνπ από ηνλ έιεγρν ηνπ ΑΠΔ θαηά 

3.964,89 € ζπλ ην πνζό ησλ πξόζζεησλ εξγαζηώλ 3.964,89 € ην ζύλνιν ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνύ 

Πίλαθα αλέξρεηαη ζην πνζό ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. Η πξνηεηλόκελε αύμεζε εξγαζηώλ είλαη ζε 

ηζνδύγην κε ηελ δαπάλε ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαη δελ ππάξρεη ηξνπνπνίεζε σο πξνο ην 

νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Σν ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξόληνο 2
νπ

 Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ 33.456,44 € γηα εξγαζίεο κε Γ.Δ. & Ο.Δ. 18%, 537,49 € γηα πξόβιεςε αλαζεώξεζεο θαη 

8.157,82 € γηα Φ.Π.Α. 24%, ζύλνιν 42.148,75 € θαη είλαη ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε. - 

Μεηά θαη έγθξηζή ηνπ 2
νπ

 Α.Π.Δ. κε ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο  πνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 18/12/2019 (Αξ, Πξση. ΣΓΔ 

164/23-12-2019) θαη καο δηαβηβάζηεθε κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 72862/23-12-2019 έγγξαθν ηνπ, 

παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε ζηελ έγθξηζε ηνπ 2
νπ

 Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ ΒΔΛΣΙΧΗ – ΔΠΙΚΔΤΗ -

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ ΑΡΓΔΤΗ (2015), κε αλάδνρν ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

ΥΡΗΣΟ. - πλεκκέλα: (ζε 2 αληίγξαθα) Ο 2
νο

 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».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζαλ από ηε 

ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Φσκάο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε 

ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηνλ 2
ν
 Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ, 

ην απόζπαζκα Πξαθηηθνύ πλεδξίαζεο ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 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), εγθρίλεη ηνλ 2
ν
 Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα 

Δξγαζηώλ (2
ν
 Α.Π.Δ.) ηνπ έξγνπ «Βειηίωζε-Δπηζθεσή-Αληηθαηάζηαζε σδρασιηθώλ άρδεσζες 

(2015)», ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε.  

 

Επί τοσ θέματος διεσκρινίζονται τα κάτωθι: 

Η ζύληαμε ηεο κειέηεο έγηλε από ηελ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο θαη ν πξνϋπνινγηζκόο 

αλήξρεην ζηα 100.000,00 €. 

Η δεκνπξαζία έγηλε ζηηο 15/03/2018 ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ 

αξηζκ.737/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία θπξώζεθαλ 

ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. 202917/28-09-2018 

απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο ΠΓΔ&Ι θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε ΥΡΗΣΟ ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ. κε έθπησζε 57,85%.  

Η εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ζηηο 19/10/2018 κε εκεξνκελία ιήμεο 19/04/2019. Η 

κέζε έθπησζε πνπ δόζεθε είλαη 57,85%. Σν πνζό ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζε 42.148,75 € (κε 

ΦΠΑ 24 %). 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πόξνπο ΑΣΑ.  

Ο παξώλ 2
νο

 Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο είλαη ηαθηνπνηεηηθόο θαη ζπληάρζεθε γηα λα 

ηαθηνπνηεζνύλ νη πνζόηεηεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ  θαη 
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εξγαζίεο απνξξνήο νκβξίσλ. 

Με ηνλ παξόληα 2
ν
 Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα γίλεηαη δηάζεζε ηνπ θνλδπιίνπ ησλ 

απξνβιέπησλ θαζώο επίζεο θαη ησλ επί έιαηηνλ πνζνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ απμήζεηο 

πνζνηήησλ εξγαζηώλ θαη ε δαπάλε ησλ λέσλ εξγαζηώλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ απνιύησο 

αλαγθαίεο ιόγσ απξόβιεπησλ παξαγόλησλ. 

Λόγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ πνπ είλαη εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πδξαπιάθσλ ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, έγηλε κείσζε πνζνηήησλ εξγαζηώλ ιόγσ πεξηθνπήο από ππεξβάζεηο ή κεηώζεηο ηνπ 

επηηξεπηνύ πνζνζηνύ ζηηο νκάδεο ηνπ ελ ιόγσ 2
ν
 ΑΠΔ θαη κείσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ  αληηθεηκέλνπ 

ηνπ έξγνπ θαηά δαπάλε 3.964,89 € ρσξίο ΦΠΑ.  

Λόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ άξζξνπ 132 παξ. 2β 

ηνπ θαη ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε πξόζζεηεο θαη απξόβιεπηεο εξγαζίεο ζε δαπάλε 

3.964,89 € ρσξίο ΦΠΑ ήηνη πνζνζηό 11,66% ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε ρσξίο ΦΠΑ. 

Σν πνζνζηό απηό είλαη κηθξόηεξν ηνπ 15% πνπ νξίδεη ν λόκνο ήηνη (3.964,89 < 5.098,63 

€) ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. 

ε ζπλδπαζκό κε ηελ κείσζε ηνπ πνζνύ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο ιόγσ πεξηθνπήο ηνπ από 

ηνλ έιεγρν ηνπ ΑΠΔ θαηά 3.964,89 € ζπλ ην πνζό ησλ πξόζζεησλ εξγαζηώλ 3.964,89 € ην ζύλνιν 

ηνπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα αλέξρεηαη ζην πνζό ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο. Η πξνηεηλόκελε 

αύμεζε εξγαζηώλ είλαη ζε ηζνδύγην κε ηελ δαπάλε ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαη δελ ππάξρεη 

ηξνπνπνίεζε σο πξνο ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Σν ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξόληνο 2
νπ

 

Α.Π.Δ. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 33.456,44 € γηα εξγαζίεο κε Γ.Δ. & Ο.Δ. 18%, 537,49 € γηα 

πξόβιεςε αλαζεώξεζεο θαη 8.157,82 € γηα Φ.Π.Α. 24%, ζύλνιν 42.148,75 € θαη είλαη ζε 

ηζοδύγηο κε ηελ αρτηθή ζύκβαζε. 
 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                     Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

      
  

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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