INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.07.29 11:34:22
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω3Ε446ΜΩ0Ι-Δ7Υ

ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΓΗΑΓΔΗΑ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ

Αξ. Απφθαζεο: 187/2019

ΓΖΚΝΠ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ

Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ
Ρκήκα πνζηήξημεο
Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
Γξαθείν Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ

Ραρ. Γ/λζε: ΓεθειεΫαο 97
143 41 Λ. ΦηιαδΩιθεηα
Ξιεξνθνξίεο: ΞιΩζζαο Θσλ/λνο
Ρει.: 213-2049085-086
FAX: 213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
haramarag@yahoo.com

Αξ. Ξξσηνθφιινπ: 22547/29-7-2019

 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Απφ ηα ΞξαθηηθΨ ηεο απφ 24.7.2019
ηαθηηθΪο ΠπλεδξΫαζεο Λν. 12/2019 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
ΓΪκνπ
ΛΩαο
ΦηιαδΩιθεηαο-ΛΩαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνΫα ςεθΫζηεθε ην
παξαθΨησ ζΩκα:


ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε 1νπ Α.Ξ.Δ., ζύλαςεο 1εο Π.Π.Δ. θαη παξάηαζεο ρξόλνπ
εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ “ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΖ ΣΩΟΩΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ
ΓΗΘΡΝ ΞΝΓΖΙΑΡΝΓΟΝΚΩΛ ΠΡΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ”».
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ΛΩαο ΦηιαδΩιθεηαο-ΛΩαο Σαιθεδφλαο, ζπλΪιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ΠπλεδξΫαζε ζηnλ θιεηζηΪ αΫζνπζα πνιιαπιψλ ρξΪζεσλ ηνπ ΔληαΫνπ ΙπθεΫνπ
Λ.ΦηιαδΩιθεηαο «ΚΫιηνο ΘνπληνπξΨο» (ΘεζζαινλΫθεο θαη ΙαραλΨ), ζΪκεξα ζηηο
24.7.2019, εκΩξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 21399/197-2019 Ωγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 12/2019) ηεο ΞξνΩδξνπ απηνχ θ.
ΓεσξγΫαο ΣαξακαξΨ, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειΫδα ηνπ ΓΪκνπ θαη επηδφζεθε
λνκΫκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θΨζε Πχκβνπιν ρσξηζηΨ, ζηνλ θ. ΓΪκαξρν θαη ζηνπο
ΞξνΩδξνπο ησλ ΠπκβνπιΫσλ ησλ δχν Γεκνηηθψλ ΘνηλνηΪησλ, ζχκθσλα κε ην Ψξζξν
67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα ΘαιιηθξΨηεο»).
O ΓΪκαξρνο : AΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
Ζ Ξξφεδξνο : ΓΔΩΟΓΗΑ ΣΑΟΑΚΑΟΑ
Ν ΓξακκαηΩαο : ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΙΒΖΠ
(ζε αληηθαηΨζηαζε ηνπ απνπζηΨδνληνο ΓξακκαηΩα ηνπ Γ.Π. θ. ΔιεπζΩξηνπ ΞιΨηαλνπ).
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ΠΛΘΔΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
1. ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
2. ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
3. ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
4.ΑΛΡΥΛΑΟΝΞΝΙΝΠ
ΣΟΖΠΡΝΠ-ΔΙΝΓΗΝΠ
5. ΟΝΘΝ ΣΑΟΗΘΙΔΗΑ
6. ΘΑΙΒΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
7. ΣΑΟΑΚΑΟΑ ΓΔΥΟΓΗΑ
8. ΚΑΛΥΙΔΓΑΘΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ
9. ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
10. ΑΓΓΔΙΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

11. ΡΑΒΙΑΟΗΓΖΠ
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
12. ΘΑΞΝΑΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΝ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ
13. ΣΑΡΕΖΓΔΥΟΓΗΝ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
14. ΘΝΟΔΚΔΛΝΠ
ΙΑΚΞΟΝΠ
15. ΘΑΤΑΙΖΠ
ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ
16. ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
17. ΓΔΥΟΓΑΘΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ
18. ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ
ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
19. ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ
ΗΥΑΛΛΖΠ
20. ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
21. ΑΟΑΞΝΓΙΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

22.
23.
24.
25.
26.
27.

ΞΙΑΡΑΛΝΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΘΝΛΡΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ
ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΑΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΓΑΦΡΑΛΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΑΘΖ
ΔΡΣΗΑ
28. ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
29. ΑΓΑΓΗΥΡΝ ΒΑΠΗΙΗΘΖ
30. ΠΗΥΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
31. ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
32. ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ-ΘΑΟΘΑΛΖ
ΑΛΡΥΛΗΑ
33. ΞΑΞΑΘΥΠΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

Πηελ ηαθηηθΪ ΠπλεδξΫαζε παξΩζηε σο ΓξακκαηΩαο ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθΨ απηνχ, ν θ. ΞιΩζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππΨιιεινο ηνπ ΓΪκνπ ΛΩαο ΦηιαδΩιθεηαο-ΛΩαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππΨξρεη λφκηκε απαξηΫα (Ψξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα ΘαιιηθξΨηεο»), δεδνκΩλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ Ϊηαλ 17 παξφληεο
θαη 16 απφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΟΣΝΠ : ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΞΑΟΝΛΡΔΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ ________

Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Ξαπαινπθά Δπηπρία

Αγγειήο Σξήζηνο
Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ρνκπνύινγινπ Ησάλλεο
Αξάπνγινπ Γεώξγηνο
Ξιάηαλνο Διεπζέξηνο
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαληθνιάνπ Ληθόιανο
Γατηαλά-Απνζηνιάθε Δπηπρία
Θνπηζάθεο Κηραήι
Πηώξεο Ληθόιανο
Αλαγλώζηνπ – Θαξθάλε Αλησλία
Αλησλαξόπνπινο Σξήζηνο – Δπιόγηνο
Οόθνπ Σαξίθιεηα
Θάπνπα-Ρξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλα
Αγαγηώηνπ Βαζηιηθή
Γθνύκα Γαλάε-Δύα

Θαιύβεο Γεώξγηνο
Σαξακαξά Γεσξγία
Καλσιεδάθεο Θεόδσξνο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ραβιαξίδεο Ξαλαγηώηεο
Σαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο
Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο
Θαςάιεο Ξαληειεήκσλ
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γεσξγαθά Γέζπνηλα
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
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Θόληνο Απόζηνινο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Ξαπαθώζηαο Βαζίιεηνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ ΠπλεδξΫαζε Ϊηαλ παξόληεο ηφζν ε Ξξφεδξνο ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο
ΓεκνηηθΪο Θνηλφηεηαο Λ. ΦηιαδΩιθεηαο θα Γήκεηξα Αζαλαζίνπ, φζν θαη ν Ξξφεδξνο
ηνπ ΠπκβνπιΫνπ ηεο ΓεκνηηθΪο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαοθ. Γεώξγηνο Θαηεξίλεο.

Ξξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν θ. Β.Ξαπαθψζηαο απνρψξεζε απφ ηε ΠπλεδξΫαζε κεηΨ ηε ζπδΪηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξΫα επΫ ηνπ 6νπ ζΩκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Απνπζίεο :
Νη ΓεκνηηθνΫ Πχκβνπινη θ.θ. Σ.ΑγγειΪο, Σ.Δ.Αλησλαξφπνπινο, Θ.ΘΨπνπα-Ρξηαληαθχιινπ
θαη Σ.Οφθνπ απνπζΫαδαλ δηθαηνινγεκΩλα, Ωρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθΨ ηελ θ. Ξξφεδξν ηνπ
Γ.Π..
Ζ θ. Ξξφεδξνο, παξνπζΫα ηνπ θ. ΓεκΨξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκΩλσλ κειψλ, θΪξπμε ηελ
Ωλαξμε ηεο ζεκεξηλΪο ηαθηηθΪο δεκφζηαο ζπλεδξΫαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ ζην 22ν
ζΩκα ηεο ΖκεξΪζηαο ΓηΨηαμεο.

Νη επηθεθαιΪο ησλ Γεκνηηθψλ ΞαξαηΨμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ Ωλαξμε ηεο ζπδΪηεζεο ησλ
ζεκΨησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηΪ δΪισζε πνπ ηνπο κνΫξαζε ε Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιΪξσζαλ ζρεηηθψο (βΨζεη ηεο παξ.6 ηνπ Ψξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηΪ
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηΩο πνπ επηζπκνχλ λα κηιΪζνπλ ζε θΨζε ζΩκα ηεο Ζ.Γ.

22ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ζ θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελε ην 22ν ΘΩκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλΪο ΠπλεδξΫαζεο θαη κε
βΨζε ην ππ΄αξηζκ.πξση. 20983/16-7-2019 δηαβηβαζηηθφ Ωγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ ΓΪκνπ, αλΩθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ Ψιισλ, ηα
αθφινπζα:
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ΘΔΚΑ: 1. Έγθξηζε 1νπ Α.Ξ.Δ. θαη Ωγθξηζε ζχλαςεο 1εο Π.Π.Δ. ηνπ Ωξγνπ
«ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ
ΣΥΟΥΛ
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ
ΘΑΗ
ΓΗΘΡΝ
ΞΝΓΖΙΑΡΝΓΟΝΚΥΛ ΠΡΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ»
2. Έγθξηζε ΞαξΨηαζεο ρξφλνπ εθηΩιεζεο
ηνπ Ωξγνπ «ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ

ΣΥΟΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΝ ΞΝΓΖΙΑΡΝΓΟΝΚΥΛ ΠΡΝ
ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ»

ΠΣΔΡ:

1. Ζ ππ’ αξ πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.

33923/18-12-2018 (ΑΓΑ ΥΣΚΔ46ΚΥ0Η-

ΘΖ8) Πχκβαζε
2. Ζ ππ’ αξ πξση Γ.Λ.Φ.Λ.Σ 17027/11-06-19 ΑΫηεζε ΞαξΨηαζεο ηεο
ΑΙΘΡΖΟ - ΑΘΡΔ
3. Ζ ππ’ αξ

23

Γλσκνδφηεζε ηνπ Π.Γ.Δ.Ξ.Α. 12εο ζπλεδξΫαζεο ηελ

11/07/2019
4. Ζ ζρεηηθΪ πξνΩγθξηζε ηεο Δ. . Γ. ηνπ Δ. Ξ. «πνδνκΩο Κεηαθνξψλ,
ΞεξηβΨιινλ & Αεηθφξνο ΑλΨπηπμε»
ΘπξΫα Ξξφεδξε,
Ξαξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερΪ ζπλεδξΫαζε ηνπ Γ.Π. εηζΨγεηε ην:
1o ζΩκα γηα ηελ ιΪςε ζρεηηθΪο απφθαζεο Έγθξηζεο 1νπ Α.Ξ.Δ. θαη Ωγθξηζε ζχλαςεο
1εο Π.Π.Δ. ηνπ Ωξγνπ «ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΣΥΟΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΝ
ΞΝΓΖΙΑΡΝΓΟΝΚΥΛ ΠΡΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» θαη ην
2ν ζΩκα γηα ηελ ιΪςε ζρεηηθΪο απφθαζεο Έγθξηζεο ΞαξΨηαζεο ρξφλνπ εθηΩιεζεο
ηνπ
Ωξγνπ
«ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ
ΣΥΟΥΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΝ
ΞΝΓΖΙΑΡΝΓΟΝΚΥΛ ΠΡΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ»
Γηα ελεκΩξσζε ηνπ Γ.Π. ζαο γλσξΫδνπκε ηα εμΪο:
Α.

ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΘΑΗ ΗΠΡΝΟΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ

Ζ ππ’ αξηζκ. 105/2016 νηθνλνκνηερληθΪ κειΩηε πνπ ζπληΨρζεθε, απφ ηελ Γηεχζπλζε
Ρ.. ηνπ ΓΪκνπ ΛΩαο ΦηιαδΩιθεηαο – ΛΩαο Σαιθεδφλαο, ππνγεγξακκΩλε θαη
ζεσξεκΩλε αξκνδΫσο.
1.
Ν πξνυπνινγηζκφο κειΩηεο ηνπ Ωξγνπ εΫλαη 390.000,00€ (κε Φ.Ξ.Α. θαη
αλαζεψξεζε).
2.
Ρν Ωξγν ρξεκαηνδνηεΫηαη απφ ΔΞ «ΞΝΓΝΚΔΠ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ
ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 14 (θσδηθφο ΝΞΠ
5001175, θσδηθφο ελΨξηζκνπ 2017ΠΔ27510025, θσδηθφο ππνΩξγνπ 103150).
3.
Ζ ππ’ αξηζκ. 32/18 (κε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4332/16-02-2018, ΑΓΑ:
6ΝΞΞ46ΚΥ0Η-2ΖΘ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ΠπκβνπιΫνπ πεξΫ Ωγθξηζεο ηξφπνπ
δηελΩξγεηαο ηνπ αλσηΩξσ Ωξγνπ.
4.
Ζ ππ’ αξηζκ. 61/18 (πνπ Ωιαβε αξ. πξση. 6792/15-03-2018,
ΑΓΑ:ΥΞ2Φ46ΚΥ0Η-Π66) απφθαζε ηεο ΝηθνλνκηθΪο ΔπηηξνπΪο πεξΫ θαηΨξηηζεο
φξσλ δεκνπξΨηεζεο θαη ςΪθηζεο πΫζησζεο.
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5.
Ζ δεκνπξαζΫα Ωγηλε ζηηο 17-04-2018 θαη κεηνδφηεο αλεδεΫρζε ε «ΑΙΘΡΖΟ
ΑΘΡΔ» κε κΩζε ηεθκαξηΪ Ωθπησζε 59%.
6.
Ζ ππ' αξηζκ. 214/18 (κε αξ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 20422/31-07-2018, ΑΓΑ:
73ΦΕ46ΚΥ0Η-Σ1Ξ) απφθαζε ΝηθνλνκηθΪο ΔπηηξνπΪο πεξΫ θαηαθχξσζεο ζχκβαζεο
αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ ελ ιφγσ Ωξγνπ.
7.
Ρν ππ’ αξηζκ. πξση.33923/18-12-2018 (A.Γ.Α.:7ΛΟΝ46ΚΥ0Η-4ΟΙ,
18SYMV004221853) ζπκθσλεηηθφ πνπ ππεγξΨθε κεηαμχ ΓΪκνπ θαη ηνπ θ.
ΓΘΝΙΝΓΗΑΛΛΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ, εθπξνζψπνπ ηεο αλαδφρνπ εηαηξεΫαο «ΑΙΘΡΖΟ
ΑΘΡΔ» γηα ηελ εθηΩιεζε ηνπ πην πΨλσ Ωξγνπ.
8.
Ζ αξηζκ πξση Γ.Λ.Φ.Λ.Σ 17027/11-06-19 ΑΫηεζε ΞαξΨηαζεο ηεο ΑΙΘΡΖΟ –
ΑΘΡΔ (ζρεη. 2)
9.
Ζ ππ’ αξ 23 Γλσκνδφηεζε ηνπ Π.Γ.Δ.Ξ.Α. 12εο ζπλεδξΫαζεο ηελ 11/07/2019
(ζρεηηθφ 3)
10. Ζ ζρεηηθΪ πξνΩγθξηζε ηεο Δ. . Γ. ηνπ Δ. Ξ. «πνδνκΩο Κεηαθνξψλ,
ΞεξηβΨιινλ & Αεηθφξνο ΑλΨπηπμε» (ζρεηηθφ 4).

Β. ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ
Ηζρχνπλ νη δηαηΨμεηο ηεο παξαθΨησ λνκνζεζΫαο:
1)Ρνπ

Λ.4412/2016

Ξξνκεζεηψλ

θαη

(ΦΔΘ

πεξεζηψλ

147/Α/8-8-2016):
(πξνζαξκνγΪ

«Γεκφζηεο

ζηηο

ΝδεγΫεο

ΠπκβΨζεηο
2014/24

Έξγσλ,
/ΔΔ

θαη

2014/25/ΔΔ)».
2)Ρνπ Λ. 3481/2006 (ΦΔΘ 162 Α’/2-8-2006) «ΡξνπνπνηΪζεηο ζηε λνκνζεζΫα γηα ην
Δζληθφ Θηεκαηνιφγην, ηελ αλΨζεζε θαη ηελ ΔθηΩιεζε ζπκβΨζεσλ Ωξγσλ θαη κειεηψλ
θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο».
3)Ρνπ Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ ΦΔΘ 247/Α/95) «ΞεξΫ ΓεκνζΫνπ Ινγηζηηθνχ, ειΩγρνπ ησλ
δαπαλψλ ηνπ ΘξΨηνπο θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο».
4)Ρνπ Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α'/8.6.2006) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα ΓΪκσλ θαη
ΘνηλνηΪησλ».
5)Ρνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α΄ 87/7.6.2010) «ΛΩα ΑξρηηεθηνληθΪ ηεο ΑπηνδηνΫθεζεο θαη
ηεο ΑπνθεληξσκΩλεο ΓηνΫθεζεο - Ξξφγξακκα ΘαιιηθξΨηεο».
6)Ρνπ Λ.3548/2007 (ΦΔΘ 68/Α/2007) «Θαηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΩσλ ηνπ
ΓεκνζΫνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο».
7)Ρνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ112/Α’/13-7-2010) «ΔλΫζρπζε ηεο δηαθΨλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθΪ αλΨξηεζε λφκσλ θαη πξΨμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγΨλσλ ζην ΓηαδΫθηπν “Ξξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο».
8)Ρνπ Λ. 4024/2011 (ΦΔΘ 226 Α’/27-10-2011) «ΠπληαμηνδνηηθΩο ξπζκΫζεηο, εληαΫν
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθΪ εθεδξεΫα θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο εθαξκνγΪο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζΫνπ δεκνζηνλνκηθΪο ζηξαηεγηθΪο 2012-2015».
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9)Ρνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α’/2010) γηα ηε δηθαζηηθΪ πξνζηαζΫα θαηΨ ηε ζχλαςε
δεκνζΫσλ ζπκβΨζεσλ, ν νπνΫνο ζεζπΫζηεθε γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηελ ΝδεγΫα
2007/66/ΔΘ.
10)Ρν Ξ.Γ. 166/2003 (ΦΔΘ Α’ 138/2003) «ΞξνζαξκνγΪ ηεο ΔιιεληθΪο λνκνζεζΫαο
ζηελ νδεγΫα 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιΩκεζε ησλ θαζπζηεξΪζεσλ
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΩο ζπλαιιαγΩο».
11)Ρν Λ. 3310/2005 (ΦΔΘ Α’/2005) «ΚΩηξα γηα ηε δηαζθΨιηζε ηεο δηαθΨλεηαο θαη
ηελ

απνηξνπΪ

θαηαζηξαηεγΪζεσλ

θαηΨ

ηε

δηαδηθαζΫα

ζχλαςεο

δεκνζΫσλ

ζπκβΨζεσλ».
12)Ρν Ξ.Γ. 171/87, (ΦΔΘ 84 Α΄/2-6-87) «Όξγαλα πνπ απνθαζΫδνπλ Ϊ γλσκνδνηνχλ
θαη εηδηθΩο ξπζκΫζεηο ζε ζΩκαηα Ωξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Νξγαληζκνχο
ΡνπηθΪο ΑπηνδηνΫθεζεο θαη Ψιιεο ζρεηηθΩο ξπζκΫζεηο».
13)Ρνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ Α’ 204) «Πχζηαζε εληαΫαο ΑλεμΨξηεηεο ΑξρΪο ΓεκνζΫσλ
ΠπκβΨζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ΓεκνζΫσλ ΠπκβΨζεσλ…» φπσο
ηξνπνπνηΪζεθε θαη ηζρχεη.
14)Ρνπ Λ. 4129/2013 (ΦΔΘ Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
ΠπλΩδξην» φπσο ηξνπνπνηΪζεθε θαη ηζρχεη.
15)Ρσλ δηαηΨμεσλ ηνπ Λ. 2859/2000 (ΦΔΘ Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ
ΞξνζηηζΩκελεο ΑμΫαο».
16)Ρνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α’ 120) «Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ ΓεκνζΫσλ
ΠπκβΨζεσλ θαη Ψιιεο ΓηαηΨμεηο».
17)Ρνπ Λ.4270 (ΦΔΘ Α’ 143) «ΑξρΩο δεκνζηνλνκηθΪο δηαρεΫξηζεο θαη επνπηεΫαο
(ελζσκΨησζε ηεο ΝδεγΫαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο».
18)Ρνπ Λ.4281/2014 (ΦΔΘ Α’ 160) «ΚΩηξα ζηΪξημεο θαη αλΨπηπμεο ηεο ειιεληθΪο
νηθνλνκΫαο, νξγαλσηηθΨ ζΩκαηα πνπξγεΫνπ Νηθνλνκηθψλ θαη Ψιιεο δηαηΨμεηο».
19)Ρνπ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ Α’ 74) «ΓηνηθεηηθΩο Απινπζηεχζεηο – ΘαηαξγΪζεηο,
Ππγρσλεχζεηο

Λνκηθψλ

Ξξνζψπσλ

θαη πεξεζηψλ

ηνπ

ΓεκνζΫνπ ΡνκΩα

–

ΡξνπνπνΫεζε ΓηαηΨμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α’161) θαη ινηπΩο ξπζκΫζεηο.
20)Ρεο ινηπΪο ηζρχνπζαο ηξΩρνπζαο (ΔπξσπατθΪο θαη ΔιιεληθΪο) λνκνζεζΫαο
δεκνζΫσλ Ωξγσλ γηα πξνδηαγξαθΩο πξφηππα ΔΙΝΡ-ISO-TOTEE θιπ.
Γ.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ

ΑληηθεΫκελν ηεο ελ ιφγσ εξγνιαβΫαο απνηειεΫ:
1.
ε δηακφξθσζε ρψξσλ
δξαζηεξηνηΪησλ - δειαδΪ ηεο ΞαηδηθΪο ΣαξΨο 1 πνπ βξΫζθεηαη ζηε Ϋδηα ζΩζε κε ηελ
πξψελ Ξ.Σ. «παηδνχπνιε»
θαη ηεο ΞαηδηθΪο ΣαξΨο 2 πνπ βξΫζθεηαη Βφξεηα ηεο
ΙΫκλεο ζε ζΩζε πνπ επΫζεο ππΪξρε πξνεγνχκελε Ξ.Σ.- θαη 2. Ν πνδειαηφδξνκνο
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θαηΨ κΪθνο ηνπ Άιζνπο ηεο ΓεκνηηθΪο Δλφηεηαο ΛΩαο ΦηιαδΩιθεηαο ηνπ ΓΪκνπ ΛΩαο
ΦηιαδΩιθεηαο – ΛΩαο Σαιθεδφλαο.
1o ζΩκα: Έγθξηζε 1νπ Α.Ξ.Δ. θαη Ωγθξηζε ζχλαςεο 1εο Π.Π.Δ. ηνπ Ωξγνπ
Α.

ΑΛTIΘΔΗΚΔΛΝ ησλ: 1νπ Α.Ξ.Δ., 1νπ ΞΘΡΛΚΔ θαη 1εο Π.Π.

Ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο πΫλαθαο ζπληΨρζεθε γηα λα ζπκπεξηιΨβεη ηηο απμνκεηψζεηο
ησλ πνζνηΪησλ ηεο ΑξρηθΪο Πχκβαζεο πνπ πξνΩθπςαλ απφ αθξηβΩζηεξε πξνκΩηξεζε
πνπ Ωγηλε κε ηελ παξαιαβΪ ηνπ Φπζηθνχ ΔδΨθνπο ηνπ Ωξγνπ θαη πξνθεηκΩλνπ γηα
ηελ νξζΪ θαη Ωληερλε εθαξκνγΪ ζηηο θαηαζθεπΩο.
Ζ ΠπκπιεξσκαηηθΪ Πχκβαζε πεξηιακβΨλεη εξγαζΫεο πνπ πξνΩθπςαλ θαηΨ ηελ
δηΨξθεηα θαηαζθεπΪο απφ απξφβιεπηεο πεξηζηΨζεηο νη νπνΫεο δελ Ϊηαλ δπλαηφλ λα
πεξηιεθζνχλ ζηελ αξρηθΪ κειΩηε.
ΠπγθεθξηκΩλα : ζηελ ζΩζε πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεΫ ε παηδηθΪ ραξΨ 2 (Ξ.Σ.2).
ιεηηνχξγεζε θαη ζην παξειζφλ παηδηθΪ ραξΨ επΫ ζεηξΨ εηψλ. ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ
εξγαζηψλ δηαπηζηψζεθε φηη αθξηβψο θΨησ απφ ηελ παηδηθΪ ραξΨ ππΪξρε ππφγεηνο
ρψξνο, αγλψζηνπ ρξΪζεο θαη ρξνλνινγΫαο θαηαζθεπΪο κΩρξη θαη ζΪκεξα. Ζ πιΨθα
νξνθΪο ηνπ ππνγεΫνπ Ϊηαλ ζακκΩλε Ωσο θαη νγδφληα εθαηνζηΨ (80cm) θΨησ απφ ην
ππΨξρσλ θπζηθφ Ωδαθνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ππφγεην δελ εΫρε πΩζεη ζηελ αληΫιεςε
ηεο πεξεζΫαο νχηε θαηΨ ηελ θΨζε ηεο κειΩηεο νχηε κε ηελ Ωλαξμε ησλ εξγαζηψλ
θαη ηελ παξαιαβΪ ηνπ Φπζηθνχ ΔδΨθνπο. ΔπΫ πιΩνλ δελ βξΩζεθαλ αληΫζηνηρεο
κειΩηεο πξφηαζεο Ϊ απνηχπσζεο ζην αξρεΫν ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο ηνπ ΓΪκνπ νη
νπνΫεο λα
εμεγνχλ ηελ ρξΪζε ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ. H
ππεξεζΫα ζεσξεΫ
επηβεβιεκΩλν λα γΫλνπλ εξγαζΫεο εθζθαθψλ, θαζαηξΩζεσο ηνπ νπιηζκΩλνπ
ζθπξνδΩκαηνο θαη επηρψζεσλ ψζηε ε παηδηθΪ ραξΨ (Ξ.Σ. 2)
λα ιεηηνπξγΪζεη
αζθαιψο θαη λα εμαζθαιηζηεΫ ε αζθΨιεηα ησλ παηδηψλ θαη ε αξηηφηεηα ησλ
θαηαζθεπψλ. Πχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 156 ηνπ Λ.4412/16 θαη νη
πξνηεηλφκελεο δαπΨλεο εΫλαη ζχκθσλεο κε ηα φξηα ησλ πνζνζηψλ ηνπ σο Ψλσ
Ψξζξνπ.

Ρν 1° ΞΘΡΚΛΔ 1νπ ΑΞΔ ζπληΨρζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκΪο:
_1 ΛΩα ΡηκΪ γηα ηελ νξζΪ εθαξκνγΪ ρξΪζεο ησλ πιηθψλ κΩζα ζην Άιζνο.
ΠπγθεθξηκΩλα ηελ ζεκειΫσζε κε κεηαιιηθνχο παζζΨινπο αληΫ ηεο ζεκειΫσζεο κε
κπεηφλ.
Ρν 1° ΞΘΡΚΛΔ ΠπκπιεξσκαηηθΪο Πχκβαζεο ζπληΨρζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ:
_2 ΛΩεο ΡηκΩο
1. γηα ηελ ΘαζαΫξεζε ζηνηρεΫσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκΩλν ζθπξφδεκα, κε ρξΪζε
ζπλΪζνπο θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
2. ηελ ΔπΫρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ
Ρα δχν Ψξζξα αθνξνχλ ηελ θαηεδΨθηζε ηνπ απζαΫξεηνπ ππνγεΫνπ ρψξνπ πνπ
βξΩζεθε ηπραΫα θΨησ απφ ηελ ΞαηδηθΪ ΣαξΨ 2 θαη ηελ επΫρσζΪ ηνπ κε πξντφληα
εθζθαθψλ.
Α1. 1νο ΑΞΔ
Ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο πΫλαθαο ζπληΨρζεθε γηα λα ζπκπεξηιΨβεη ηηο απμνκεηψζεηο
ησλ πνζνηΪησλ ηεο ΑξρηθΪο Πχκβαζεο πνπ πξνΩθπςαλ απφ αθξηβΩζηεξε
πξνκΩηξεζε πνπ Ωγηλε κε ηελ παξαιαβΪ ηνπ Φπζηθνχ ΔδΨθνπο ηνπ Ωξγνπ θαη
πξνθεηκΩλνπ γηα ηελ νξζΪ θαη Ωληερλε εθαξκνγΪ ζηηο θαηαζθεπΩο.
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Α 1.1. Απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ.
ΠπγθεθξηκΩλα, (θαη φπσο αλαιπηηθΨ εμεγεΫηαη ζηελ αηηηνινγηθΪ Ωθζεζε ηνπ 1νπ
Α.Ξ.Δ.):
Α.Ρ. 1 Θαζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε
ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 20 κ3 ζε 105 κ3 :
Α.Ρ. 2 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο – εκηβξαρώδεο
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 2.000 κ3 ζε 4.150 κ3 δηόηη :
Α. Ρ. 3 Ξξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 250 κ.κ ζε 1κ.
Α. Ρ. 4 Δπηρώζεηο νξπγκάησλ κε πξντόληα εθζθαθώλ
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 100κ3 ζε 307κ3
Α. Ρ. 5 Αληηθξαδαζκηθό ειαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 100 κ2 ζε 1κ2.
Α.Ρ .6 Γάπεδν από μπιεία bangkirai κε ζθειεηό από θαδξόληα
εκπνηηζκνύ
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 100 κ2 ζε 10κ2.
Α.Ρ. 7 Γηάζηξσζε παηδηθήο ραξάο κε δηαβαζκηζκέλα Αδξαλή " ξπδάθη" ζε
ζηξώζε 30εθ.
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 350 κ2 ζε 650κ2.
Α.Ρ 9 Ξέξθνιεο εθ μπιείαο όξεγθνλ πάηλ επηθαλείαο πεξίπνπ 13 m2 θαη
ύςνπο έσο 3 m.
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 50 κ2 ζε 1κ2.

Α.Ρ 11 ΘΑΓΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ηύπνπ" SALOU"
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 25 ηεκ ζε 15 ηεκ.
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Α.Ρ 12 Θαηαζθεπή μύιηλεο πεξίθξαμεο θαζαξνύ ύςνπο 1,20m
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 240 κ.κ ζε 40 κ.κ
Α.Ρ 14 – Α.Ρ 25 ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΞΑΗΓΗΘΩΛ ΣΑΟΩΛ
ΓΫλεηαη κεΫσζε ησλ νξγΨλσλ παηδηθΪο ραξΨο :
Α.Ρ 14 Γνθνί ηζνξξνπίαο : γίλεηαη κείσζε από 2 ηεκ ζε 1 ηεκ
Α.Ρ 15 Θνύληα λεπίσλ μύιηλε 2ζέζηα Γνθνί ηζνξξνπίαο : γίλεηαη κείσζε
από 2 ηεκ ζε 1 ηεκ
Α.Ρ 16 Πηαπξσηή ηξακπάια: γίλεηαη κείσζε από 4 ηεκ ζε 1 ηεκ
Α.Ρ. 19 ηξακπάια 6/ζεζηα κε θνξκνύο : γίλεηαη κείσζε από 3 ηεκ ζε 1
ηεκ
Α.Ρ 20 θνύληα θσιηά : γίλεηαη κείσζε από 2 ηεκ ζε 1 ηεκ
Α.Ρ 22 ζύλζεην παίδσλ κε 2 αλαξξηρήζεηο : γίλεηαη κείσζε από 2 ηεκ ζε
1 ηεκ
Α.Ρ 23 παηρλίδη ειαηήξηνπ κεραλάθη: γίλεηαη κείσζε από 3 ηεκ ζε 1
Α.Ρ.26 Δπίζηξσζε από παηεηό ρώκα (θεξακάιεπξν) Θνπξαζάλη.
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 2500 κ2 ζε 2700 κ2
Α.Ρ 27 Θαηαζθεπή πξαλώλ από παζζάινπο εκπνηηζκέλεο μπιείαο
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 1.350 κ.κ ζε 2.650 κ.κ δηόηη :
Λ.Ρ 1 Πύλδεζκνη από ζεξκνγαιβαληζκέλν κνξθνζίδεξν
Ζ ζπλνιηθΪ δαπΨλε παξνπζηΨδεη κεΫσζε ηεο εγθεθξηκΩλεο δαπΨλεο απφ
159.900,00€ ζε 159.899.60€ δειαδΪ κεΫσζε θαηΨ 0,40 €. Ζ δαπΨλε ησλ
απξφβιεπησλ ηνπ 1νπ ΑΞΔ παξνπζηΨδεη κεΫσζε απφ 16.762,18€ ζε 7.400,65€,
δειαδΪ γΫλεηαη απνξξφθεζε 9.361,53€ απφ ηα απξφβιεπηα ηνπ Ωξγνπ.
Α 2. 1ε ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
Ζ 1ε Π.Π.Δ. ζπληΨρζεθε κε βΨζε ηα Ψξζξα 156 παξ.1(α θαη β) θαη 132 παξ. 1 θαη
2 ηνπ Λ.4412/2016) θαη θαηΩζηε αλαγθαΫα ιφγσ ησλ παξαθΨησ γεγνλφησλ:
ζηελ ζΩζε πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεΫ ε παηδηθΪ ραξΨ 2 (Ξ.Σ.2). ιεηηνχξγεζε
θαη ζην παξειζφλ παηδηθΪ ραξΨ επΫ ζεηξΨ εηψλ. ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ
δηαπηζηψζεθε φηη αθξηβψο θΨησ απφ ηελ παηδηθΪ ραξΨ ππΪξρε ππφγεηνο ρψξνο,
αγλψζηνπ ρξΪζεο θαη ρξνλνινγΫαο θαηαζθεπΪο κΩρξη θαη ζΪκεξα. Ζ πιΨθα νξνθΪο
ηνπ ππνγεΫνπ Ϊηαλ ζακκΩλε Ωσο θαη νγδφληα εθαηνζηΨ (80cm) θΨησ απφ ην
ππΨξρσλ θπζηθφ Ωδαθνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ππφγεην δελ εΫρε πΩζεη ζηελ
αληΫιεςε ηεο πεξεζΫαο νχηε θαηΨ ηελ θΨζε ηεο κειΩηεο νχηε κε ηελ Ωλαξμε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηελ παξαιαβΪ ηνπ Φπζηθνχ ΔδΨθνπο. ΔπΫ πιΩνλ δελ βξΩζεθαλ
αληΫζηνηρεο κειΩηεο πξφηαζεο Ϊ απνηχπσζεο ζην αξρεΫν ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο
ηνπ ΓΪκνπ νη νπνΫεο λα εμεγνχλ ηελ ρξΪζε ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ. H ππεξεζΫα
ζεσξεΫ επηβεβιεκΩλν λα γΫλνπλ εξγαζΫεο εθζθαθψλ, θαζαηξΩζεσο ηνπ νπιηζκΩλνπ
ζθπξνδΩκαηνο θαη επηρψζεσλ ψζηε ε παηδηθΪ ραξΨ (Ξ.Σ. 2)
λα ιεηηνπξγΪζεη
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αζθαιψο θαη λα εμαζθαιηζηεΫ ε αζθΨιεηα ησλ παηδηψλ θαη ε αξηηφηεηα ησλ
θαηαζθεπψλ. Πχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 156 ηνπ Λ.4412/16 θαη νη
πξνηεηλφκελεο δαπΨλεο εΫλαη ζχκθσλεο κε ηα φξηα ησλ πνζνζηψλ ηνπ σο Ψλσ
Ψξζξνπ.
Α 3. Αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ εξγαζηώλ θαη ζύληαμε ηνπ 1νπ ΞΘΡΚΛΔ
ΞΩξαλ ησλ παξαπΨλσ κεηαβνιψλ πξνΩθπςε ε αλΨγθε εθηΩιεζεο λΩσλ εξγαζηψλ,
απαξαΫηεησλ γηα ηελ νινθιΪξσζε ηνπ Ωξγνπ, νη νπνΫεο δελ πξνβιΩπνληαη απφ ηελ
εγθεθξηκΩλε κειΩηε θαζψο θαη εθηΩιεζεο ζπκβαηηθΨ πξνβιεπνκΩλσλ εξγαζηψλ ζε
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ ηεο εγθεθξηκΩλεο.
Γη’ απηφ ηνλ ιφγν κε ην 1ν Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. ζπληΨρζεθαλ:
Γχν (2) λΩεο ηηκΩο πνπ εΫλαη απαξαΫηεηεο γηα ηελ πινπνΫεζε ηεο 1εο Π.Π.Δ. Νη ελ
ιφγσ λΩεο ηηκΩο ζπληΨρζεθαλ κε βΨζε ηα εγθεθξηκΩλα εληαΫα ηηκνιφγηα
Νηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ θαη Έξγσλ ΝδνπνηΫαο , πνπ Ϋζρπαλ θαηΨ ηελ ζχληαμε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειΩηεο ηεο ΑξρηθΪο Πχκβαζεο ηνπ Έξγνπ.
ΠπγθεθξηκΩλα:
Α.3.1. ΛΔΔΠ ΡΗΚΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Α.Ρ.(Λ.Ρ) 1 Θαζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από
ζθπξόδεκα, κε ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ

νπιηζκέλν

Όπσο αλαθΩξζεθε ζην θεθΨιαην Γ, θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηΩξξεπζε
πιΨθα απφ νπιηζκΩλν ζθπξφδεκα, παιαηνχ ππνγεΫνπ ην νπνΫν αγλννχζε ε ΡερληθΪ
πεξεζΫα θαζψο δελ ππΨξρεη ζρεηηθφο θΨθεινο ζην ΑξρεΫν νχηε Ϊηαλ αληηιεπηφ
ζε επηηφπνπ απηνςΫα ηεο πεξεζΫαο. Απφ ην απξφβιεπην απηφ γεγνλφο πξνθχπηεη
αλαγθαηφηεηα εξγαζηψλ θαζαΫξεζεο νπιηζκΩλνπ ζθπξνδΩκαηνο ηεο πιΨθαο θαη ησλ
ηνηρΫσλ ηνπ ππνγεΫνπ. ΞξνυπνινγΫδνληαη ζηνλ 1Ν ΑΞΔ 350,00 m3.
Α.Ρ.(Λ.Ρ) 2 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ
Ζ πξνηεηλφκελε πνζφηεηα ησλ 4.475 m3 απαηηεΫηαη γηα ηελ επΫρσζε ηνπ παιαηνχ
ππνγεΫνπ θαη ηνπ πεξηβΨιινληνο φκνξνπ ρψξνπ ζηνλ νπνΫν Ωγηλαλ δηΨθνξεο
εξγαζΫεο πξνθεηκΩλνπ λα αλαζπξζεΫ ην κερΨλεκα αιιΨ θαη λα πξνζαξκνζηεΫ ν
πεξηβΨιινλ ρψξνο ζηηο λΩεο ζπλζΪθεο πνπ πξνΩθπςαλ κεηΨ απ’ ην αηπρΩο ζπκβΨλ.
Ζ δαπάλε ηεο Ππκπιεξσκαηηθήο Πύκβαζεο αλΩξρεηαη ζε 23.825,51€
δειαδΪ πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΨ 14,90% κε ηελ εθαξκνγΪ ηεο
Ωθπησζεο 59%
Α4.2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΡΩΛ ΓΑΞΑΛΩΛ
Ζ ζπλνιηθΪ δαπΨλε πνπ θαιχπηεηαη απφ ην θνλδχιη ησλ απξνβιΩπησλ εΫλαη
9.361,53€. Ρν ππόινηπν ησλ απξνβιέπησλ ζηνλ 1νπ Α.Ξ.Δ. αλΩξρεηαη ζηα
7.400,65€.
Β. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 1νπ ΑΞΔ - ΑΟΣΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
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ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ
ΓΑΞΑΛΔΠ

ΠΚΒΑΠΖ

1νο ΑΞΔ

ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΑΞΝ
ΡΖΛ ΠΚΒΑΠΖ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ
ΔΟΓΑΠΗΔΠ
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ
(κε ηελ εθαξκνγΪ ηεο
Ωθπησζεο)

94.701,60

102.634,82

7.933,22

18.474,26
121.109,09

1.427,97

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

17.046,29
111.747,89

ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΑ 15%

16.762,18

7.400,65

9.361,53

441,55
128.951,62

441,55
128.951,29

30.948,39
159.900,00

30.948,31
30.948,31
159.899,60
159.899,60

ΓΔ & ΝΔ 18%

ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖ
ΠΛΝΙΝ
ΦΞΑ 24%
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

9.361,20

-0,33
-0,08
-0,40

ΠπλνιηθΨ ε δαπΨλε εΫλαη απμεκΩλε θαηΨ 9.361,53€, πνζφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηα
απξφβιεπηα ηνπ Ωξγνπ ηνπ 1νπ ΑΞΔ πνπ βξΫζθεηαη ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθΪ δαπΨλε.
Γ.

ΓΑΞΑΛΔΠ ΡΖΠ 1εο Π.Π.Δ.

Ζ πξνηεηλφκελε δαπΨλε αλΩξρεηαη ζηα 23.825,51€.
Πύλνιν (έθπησζε
59%)
Απξόβιεπηε
δαπάλε
Άζξνηζκα
ΦΞΑ
Γεληθό Πύλνιν
Ξνζνζηό αύμεζεο
Πύκβαζεο

Ππκπιεξσκαηηθή Πύκβαζε (€)
16.283,15
2.930,97
19.214,12
4.611,39
23.825,51
14,90%

Γ. Ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ, θαζώο θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ε
ππεξεζία καο πξνέβε ζηε απνζηνιή (αξ.πξση.18321/25-06-2019)
εηζήγεζεο, πξνο ην αξκόδην Ρερληθό Ππκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο
Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ ζύλαςε Π.Π.Δ.
ζην ίδην έξγν».
Δ. Ζ Ππκπιεξσκαηηθή Πύκβαζε Δξγαζηώλ (Π.Π.Δ) Θεσξήζεθε από ην
Ρερληθό Ππκβνύιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο βΨζεη ηεο ππ’
αξ 23 γλσκνδφηεζεο ηνπ Π.Γ.Δ.Ξ.Α. Ρεο 12εο ΠπλεδξΫαζεο ηελ 11/07/2019 γηα
δαπάλε 23.825,51€ ήηνη πνζνζηό πξνζαύμεζεο Πύκβαζεο 14,90%
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Θ. Ζ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο
«πνδνκέο Κεηαθνξώλ, Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» πξνέβε ζηελ
πξνέγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Ξ.Δ. θαη ηεο Ππκπιεξσκαηηθήο Πύκβαζεο Δξγαζηώλ.
2ν ζΩκα: Έγθξηζε ΞαξΨηαζεο ρξφλνπ εθηΩιεζεο ηνπ Ωξγνπ
Κε ηελ αλσηέξσ 2 ζρεηηθή αίηεζε ηεο ΑΙΘΡΖΟ Α.Θ.Ρ.Δ. ν Αλάδνρνο
ππνβάιεη αίηεζε γηα παξάηαζε πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηξηώλ (3) κελώλ ήηνη
έσο ηελ 18-09-2019.
Α. Αηηηνιφγεζε ηεο ρνξΪγεζεο παξΨηαζεο
Πύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα
ηεο θαηαζθεπήο ησλ εξγαζηώλ ηνπ σο άλσ έξγνπ πξνέθπςαλ γεγνλόηα πνπ
δελ κπνξνύζαλ λα πξνβιεθζνύλ θαηά ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ:
1. Ιφγσ απξφβιεπησλ πεξηζηΨζεσλ θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ηνπ Ωξγνπ
Θαηά ηελ δηάξθεηα εξγαζίαο ζηνλ ρώξν ηεο Ξαηδηθήο Σαξάο 2 βξέζεθε
ππόγεηα θαηαζθεπή. Ρν άγλσζην σο εθείλε ηελ ζηηγκή ππόγεην δελ είρε
έγηλε γίλεη αληηιεπηό από ηα ζπλεξγεία θαζώο ε νξνθή ηνπ βξηζθόηαλ 80
εθαηνζηά θάησ από ην θπζηθό έδαθνο. Δπίζεο δελ βξέζεθαλ ζηα αξρεία
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ απνηππσκέλα ζρέδηα ή ζηνηρεία, πνπ
λα
απνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ.
Γηα ηνπο παξαπΨλσ ιφγνπο ρξεηΨζηεθε ηδηαΫηεξε κΩξηκλα θαη πξνζνρΪ γηα ηελ
απνηχπσζε ηνπ ππνγεΫνπ θαη ζα ρξεηαζηεΫ ρξφλνο πιΩνλ ηνπ ζπκβαηηθνχ γηα ηηο
θαζαηξΩζεηο νπιηζκΩλνπ ζθπξνδΩκαηνο ηνπ ππνγεΫνπ.
2.

Ιφγσ ηεο ζχληαμεο ηνπ 1νπ ΑΞΔ,

κε ηνλ νπνΫν πξνβιΩπνληαη απμνκεηψζεηο ζε πνζφηεηεο ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ
ΔπεηδΪ :
Γελ πθΫζηαηαη ππαηηηφηεηα ηεο αλαδφρνπ εηαηξεΫαο γηα ηηο ρξνληθΩο θαζπζηεξΪζεηο
εθηΩιεζεο εξγαζηψλ νη νπνΫεο πεξηιακβΨλνληαη ζηελ αξρηθΪ ζχκβαζε.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 147 ηνπ Λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Θ. Α’147)
«Γεκφζηεο ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο ΝδεγΫεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»
Ζ ΡερληθΪ πεξεζΫα σο Γηεπζχλνπζα πεξεζΫα,
ζεσξεΫ φηη εΫλαη δΫθαηε θαη λφκηκε ε ρνξΪγεζε παξΨηαζεο γηα ηελ πεξαΫσζε ηνπ
Ωξγνπ θαη πξνηεΫλεη ιακβΨλνληαο ππφςε φια ηα πξναλαθεξφκελα λα ρνξεγεζεΫ
παξΨηαζε πεξαΫσζεο ηνπ Ωξγνπ «Γηακφξθσζε ρψξσλ δξαζηεξηνηΪησλ θαη δηθηχνπ
πνδειαηνδξφκσλ ζην Άιζνο ΛΩαο ΦηιαδΩιθεηαο» Ωσο ηελ 18-09-2019.
Κεηά ηα αλσηέξσ αλαιπηηθά εθηεζέληα παξαθαιείηαη ην Γ.Π. όπσο
απνθαζίζεη:
1. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Ξ.Δ. θαη ηελ έγθξηζε ζύλαςεο ηεο Π.Π.Δ. ζην
έξγν
«ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΖ
ΣΩΟΩΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΝ
ΞΝΓΖΙΑΡΝΓΟΝΚΩΛ ΠΡΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ», αλαδόρνπ
ΑΙΘΡΖΟ Α.Θ.Ρ.Δ. πνζνύ 23.825,51€ θαη

12

ΑΔΑ: Ω3Ε446ΜΩ0Ι-Δ7Υ

2. Γηα ηελ έγθξηζε Ξαξάηαζεο ρξόλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΖ

ΣΩΟΩΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΝ ΞΝΓΖΙΑΡΝΓΟΝΚΩΛ ΠΡΝ ΑΙΠΝΠ
ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» ηξηώλ (3) κελώλ ήηνη έσο ηελ 18-09-2019:

Ππλ. 1. Αηηηνινγηθή έθζεζε
2. 1νο Α.Ξ.Δ. θαη Π.Π.Δ.
3.
π΄ αξηζκ.23.Γλσκνδόηεζε ΡΠΓΔΞΑ ηεο 12εο ζπλεδξίαζεο ηελ
11/07/2019
4. Ζ ζρεηηθή πξνέγθξηζε 1νπ ΑΞΔ, Π.Π.Δ θαη παξάηαζεο ρξόλνπ
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ από ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο
Δπηρεηξεζηαθνύ Ξξνγξάκκαηνο
5. π’ αξηζκ πξση ΓΛΦΛΣ 17027/11-06-19 Αίηεκα παξάηαζεο ηεο
ΑΙΘΡΖΟ ΑΘΡΔ

ΘαιεΫζζε φπσο απνθαζΫζεηε ζρεηηθΨ.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν Ωιαβαλ νη επηθεθαιΪο ησλ Γεκνηηθψλ ΞαξαηΨμεσλ θαη νη εηδηθνΫ
αγνξεηΩο απηψλ θαζψο θαη ΓεκνηηθνΫ Πχκβνπινη, νη νπνΫνη αλΩπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξΪζεηο θαη ηηο πξνηΨζεηο ηνπο.
ΚεηΨ ην ηΩινο ηεο δηαινγηθΪο ζπδΪηεζεο ε θ. Ξξφεδξνο Ωζεζε ην ζΩκα, σο εηζΨγεηαη,
ζε ςεθνθνξΫα ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.
ΚεηΨ ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ Ωιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζεΫζα εηζΪγεζε, ηα ζηνηρεΫα
ηνπ ζρεηηθνχ θαθΩινπ θαη :







Ρηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 65 παξ. 1 θαη 5 ηνπ Λ. 3852/10 («ΘαιιηθξΨηεο»)
ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 147 ηνπ Λ. 4412/2016 (Φ.Δ.Θ. Α’147) «Γεκφζηεο
ΠπκβΨζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγΪ ζηηο ΝδεγΫεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ»
Ρελ ΑηηηνινγηθΪ Ωθζεζε
Ρνλ 1ν Α.Ξ.Δ. θαη ηελ Π.Π.Δ. ηνπ Ωξγνπ
Ρελ ππ΄ αξηζκ.23.Γλσκνδφηεζε ΡΠΓΔΞΑ ηεο 12εο ζπλεδξΫαζεο ηελ
11/07/2019
Ρελ ππ’ αξ πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 33923/18-12-2018 (ΑΓΑ ΥΣΚΔ46ΚΥ0Η-ΘΖ8)
Πχκβαζε




Ρελ ζρεηηθΪ πξνΩγθξηζε ηνπ 1νπ ΑΞΔ, ηεο Π.Π.Δ θαη παξΨηαζεο ρξφλνπ
εθηΩιεζεο ηνπ Ωξγνπ απφ ηελ ΔηδηθΪ πεξεζΫα ΓηαρεΫξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ
ΞξνγξΨκκαηνο
Ρν ππ’ αξηζκ πξση ΓΛΦΛΣ 17027/11-06-19 ΑΫηεκα παξΨηαζεο ηεο ΑΙΘΡΖΟ
ΑΘΡΔ

θαη Ωπεηηα απφ δηαινγηθΪ ζπδΪηεζε

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
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1. Ρελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Α.Ξ.Δ. θαη ηελ έγθξηζε ζύλαςεο ηεο Π.Π.Δ. ζην Ωξγν
«ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΖ
ΣΩΟΩΛ
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ
ΘΑΗ
ΓΗΘΡΝ
ΞΝΓΖΙΑΡΝΓΟΝΚΩΛ ΠΡΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ», αλαδφρνπ
ΑΙΘΡΖΟ Α.Θ.Ρ.Δ. πνζνχ 23.825,51€.
Α.

ΑΛTIΘΔΗΚΔΛΝ ησλ: 1νπ Α.Ξ.Δ., 1νπ ΞΘΡΛΚΔ θαη 1εο Π.Π.

Ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο πΫλαθαο ζπληΨρζεθε γηα λα ζπκπεξηιΨβεη ηηο απμνκεηψζεηο
ησλ πνζνηΪησλ ηεο ΑξρηθΪο Πχκβαζεο πνπ πξνΩθπςαλ απφ αθξηβΩζηεξε πξνκΩηξεζε
πνπ Ωγηλε κε ηελ παξαιαβΪ ηνπ Φπζηθνχ ΔδΨθνπο ηνπ Ωξγνπ θαη πξνθεηκΩλνπ γηα
ηελ νξζΪ θαη Ωληερλε εθαξκνγΪ ζηηο θαηαζθεπΩο.
Ζ ΠπκπιεξσκαηηθΪ Πχκβαζε πεξηιακβΨλεη εξγαζΫεο πνπ πξνΩθπςαλ θαηΨ ηελ
δηΨξθεηα θαηαζθεπΪο απφ απξφβιεπηεο πεξηζηΨζεηο νη νπνΫεο δελ Ϊηαλ δπλαηφλ λα
πεξηιεθζνχλ ζηελ αξρηθΪ κειΩηε.
ΠπγθεθξηκΩλα : ζηελ ζΩζε πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεΫ ε παηδηθΪ ραξΨ 2 (Ξ.Σ.2).
ιεηηνχξγεζε θαη ζην παξειζφλ παηδηθΪ ραξΨ επΫ ζεηξΨ εηψλ. ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ
εξγαζηψλ δηαπηζηψζεθε φηη αθξηβψο θΨησ απφ ηελ παηδηθΪ ραξΨ ππΪξρε ππφγεηνο
ρψξνο, αγλψζηνπ ρξΪζεο θαη ρξνλνινγΫαο θαηαζθεπΪο κΩρξη θαη ζΪκεξα. Ζ πιΨθα
νξνθΪο ηνπ ππνγεΫνπ Ϊηαλ ζακκΩλε Ωσο θαη νγδφληα εθαηνζηΨ (80cm) θΨησ απφ ην
ππΨξρσλ θπζηθφ Ωδαθνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ππφγεην δελ εΫρε πΩζεη ζηελ αληΫιεςε
ηεο πεξεζΫαο νχηε θαηΨ ηελ θΨζε ηεο κειΩηεο νχηε κε ηελ Ωλαξμε ησλ εξγαζηψλ
θαη ηελ παξαιαβΪ ηνπ Φπζηθνχ ΔδΨθνπο. ΔπΫ πιΩνλ δελ βξΩζεθαλ αληΫζηνηρεο
κειΩηεο πξφηαζεο Ϊ απνηχπσζεο ζην αξρεΫν ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο ηνπ ΓΪκνπ νη
νπνΫεο λα
εμεγνχλ ηελ ρξΪζε ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ. H
ππεξεζΫα ζεσξεΫ
επηβεβιεκΩλν λα γΫλνπλ εξγαζΫεο εθζθαθψλ, θαζαηξΩζεσο ηνπ νπιηζκΩλνπ
ζθπξνδΩκαηνο θαη επηρψζεσλ ψζηε ε παηδηθΪ ραξΨ (Ξ.Σ. 2)
λα ιεηηνπξγΪζεη
αζθαιψο θαη λα εμαζθαιηζηεΫ ε αζθΨιεηα ησλ παηδηψλ θαη ε αξηηφηεηα ησλ
θαηαζθεπψλ. Πχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 156 ηνπ Λ.4412/16 θαη νη
πξνηεηλφκελεο δαπΨλεο εΫλαη ζχκθσλεο κε ηα φξηα ησλ πνζνζηψλ ηνπ σο Ψλσ
Ψξζξνπ.

Ρν 1° ΞΘΡΚΛΔ 1νπ ΑΞΔ ζπληΨρζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκΪο:
_1 ΛΩα ΡηκΪ γηα ηελ νξζΪ εθαξκνγΪ ρξΪζεο ησλ πιηθψλ κΩζα ζην Άιζνο.
ΠπγθεθξηκΩλα ηελ ζεκειΫσζε κε κεηαιιηθνχο παζζΨινπο αληΫ ηεο ζεκειΫσζεο κε
κπεηφλ.
Ρν 1° ΞΘΡΚΛΔ ΠπκπιεξσκαηηθΪο Πχκβαζεο ζπληΨρζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ:
_2 ΛΩεο ΡηκΩο
1. γηα ηελ ΘαζαΫξεζε ζηνηρεΫσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκΩλν ζθπξφδεκα, κε ρξΪζε
ζπλΪζνπο θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
2. ηελ ΔπΫρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ
Ρα δχν Ψξζξα αθνξνχλ ηελ θαηεδΨθηζε ηνπ απζαΫξεηνπ ππνγεΫνπ ρψξνπ πνπ
βξΩζεθε ηπραΫα θΨησ απφ ηελ ΞαηδηθΪ ΣαξΨ 2 θαη ηελ επΫρσζΪ ηνπ κε πξντφληα
εθζθαθψλ.
Α1. 1νο ΑΞΔ
Ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο πΫλαθαο ζπληΨρζεθε γηα λα ζπκπεξηιΨβεη ηηο απμνκεηψζεηο
ησλ πνζνηΪησλ ηεο ΑξρηθΪο Πχκβαζεο πνπ πξνΩθπςαλ απφ αθξηβΩζηεξε
πξνκΩηξεζε πνπ Ωγηλε κε ηελ παξαιαβΪ ηνπ Φπζηθνχ ΔδΨθνπο ηνπ Ωξγνπ θαη
πξνθεηκΩλνπ γηα ηελ νξζΪ θαη Ωληερλε εθαξκνγΪ ζηηο θαηαζθεπΩο.
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Α 1.1. Απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθώλ εξγαζηώλ.
ΠπγθεθξηκΩλα, (θαη φπσο αλαιπηηθΨ εμεγεΫηαη ζηελ αηηηνινγηθΪ Ωθζεζε ηνπ 1νπ
Α.Ξ.Δ.):
Α.Ρ. 1 Θαζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα, κε
ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 20 κ3 ζε 105 κ3 :
Α.Ρ. 2 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο – εκηβξαρώδεο
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 2.000 κ3 ζε 4.150 κ3 δηόηη :
Α. Ρ. 3 Ξξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 250 κ.κ ζε 1κ.
Α. Ρ. 4 Δπηρώζεηο νξπγκάησλ κε πξντόληα εθζθαθώλ
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 100κ3 ζε 307κ3
Α. Ρ. 5 Αληηθξαδαζκηθό ειαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 100 κ2 ζε 1κ2.
Α.Ρ .6 Γάπεδν από μπιεία bangkirai κε ζθειεηό από θαδξόληα
εκπνηηζκνύ
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 100 κ2 ζε 10κ2.
Α.Ρ. 7 Γηάζηξσζε παηδηθήο ραξάο κε δηαβαζκηζκέλα Αδξαλή " ξπδάθη" ζε
ζηξώζε 30εθ.
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 350 κ2 ζε 650κ2.
Α.Ρ 9 Ξέξθνιεο εθ μπιείαο όξεγθνλ πάηλ επηθαλείαο πεξίπνπ 13 m2 θαη
ύςνπο έσο 3 m.
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 50 κ2 ζε 1κ2.

Α.Ρ 11 ΘΑΓΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΩΛ ηύπνπ" SALOU"
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 25 ηεκ ζε 15 ηεκ.
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Α.Ρ 12 Θαηαζθεπή μύιηλεο πεξίθξαμεο θαζαξνύ ύςνπο 1,20m
ΓΫλεηαη κεΫσζε ηεο πνζφηεηαο από 240 κ.κ ζε 40 κ.κ
Α.Ρ 14 – Α.Ρ 25 ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΞΑΗΓΗΘΩΛ ΣΑΟΩΛ
ΓΫλεηαη κεΫσζε ησλ νξγΨλσλ παηδηθΪο ραξΨο :
Α.Ρ 14 Γνθνί ηζνξξνπίαο : γίλεηαη κείσζε από 2 ηεκ ζε 1 ηεκ
Α.Ρ 15 Θνύληα λεπίσλ μύιηλε 2ζέζηα Γνθνί ηζνξξνπίαο : γίλεηαη κείσζε
από 2 ηεκ ζε 1 ηεκ
Α.Ρ 16 Πηαπξσηή ηξακπάια: γίλεηαη κείσζε από 4 ηεκ ζε 1 ηεκ
Α.Ρ. 19 ηξακπάια 6/ζεζηα κε θνξκνύο : γίλεηαη κείσζε από 3 ηεκ ζε 1
ηεκ
Α.Ρ 20 θνύληα θσιηά : γίλεηαη κείσζε από 2 ηεκ ζε 1 ηεκ
Α.Ρ 22 ζύλζεην παίδσλ κε 2 αλαξξηρήζεηο : γίλεηαη κείσζε από 2 ηεκ ζε
1 ηεκ
Α.Ρ 23 παηρλίδη ειαηήξηνπ κεραλάθη: γίλεηαη κείσζε από 3 ηεκ ζε 1
Α.Ρ.26 Δπίζηξσζε από παηεηό ρώκα (θεξακάιεπξν) Θνπξαζάλη.
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 2500 κ2 ζε 2700 κ2
Α.Ρ 27 Θαηαζθεπή πξαλώλ από παζζάινπο εκπνηηζκέλεο μπιείαο
ΓΫλεηαη αχμεζε ηεο πνζφηεηαο από 1.350 κ.κ ζε 2.650 κ.κ δηόηη :
Λ.Ρ 1 Πύλδεζκνη από ζεξκνγαιβαληζκέλν κνξθνζίδεξν
Ζ ζπλνιηθΪ δαπΨλε παξνπζηΨδεη κεΫσζε ηεο εγθεθξηκΩλεο δαπΨλεο απφ
159.900,00€ ζε 159.899.60€ δειαδΪ κεΫσζε θαηΨ 0,40 €. Ζ δαπΨλε ησλ
απξφβιεπησλ ηνπ 1νπ ΑΞΔ παξνπζηΨδεη κεΫσζε απφ 16.762,18€ ζε 7.400,65€,
δειαδΪ γΫλεηαη απνξξφθεζε 9.361,53€ απφ ηα απξφβιεπηα ηνπ Ωξγνπ.
Α 2. 1ε ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΠΚΒΑΠΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
Ζ 1ε Π.Π.Δ. ζπληΨρζεθε κε βΨζε ηα Ψξζξα 156 παξ.1(α θαη β) θαη 132 παξ. 1 θαη
2 ηνπ Λ.4412/2016) θαη θαηΩζηε αλαγθαΫα ιφγσ ησλ παξαθΨησ γεγνλφησλ:
ζηελ ζΩζε πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεΫ ε παηδηθΪ ραξΨ 2 (Ξ.Σ.2). ιεηηνχξγεζε
θαη ζην παξειζφλ παηδηθΪ ραξΨ επΫ ζεηξΨ εηψλ. ΘαηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ
δηαπηζηψζεθε φηη αθξηβψο θΨησ απφ ηελ παηδηθΪ ραξΨ ππΪξρε ππφγεηνο ρψξνο,
αγλψζηνπ ρξΪζεο θαη ρξνλνινγΫαο θαηαζθεπΪο κΩρξη θαη ζΪκεξα. Ζ πιΨθα νξνθΪο
ηνπ ππνγεΫνπ Ϊηαλ ζακκΩλε Ωσο θαη νγδφληα εθαηνζηΨ (80cm) θΨησ απφ ην
ππΨξρσλ θπζηθφ Ωδαθνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην ππφγεην δελ εΫρε πΩζεη ζηελ
αληΫιεςε ηεο πεξεζΫαο νχηε θαηΨ ηελ θΨζε ηεο κειΩηεο νχηε κε ηελ Ωλαξμε ησλ
εξγαζηψλ θαη ηελ παξαιαβΪ ηνπ Φπζηθνχ ΔδΨθνπο. ΔπΫ πιΩνλ δελ βξΩζεθαλ
αληΫζηνηρεο κειΩηεο πξφηαζεο Ϊ απνηχπσζεο ζην αξρεΫν ηεο ΡερληθΪο πεξεζΫαο
ηνπ ΓΪκνπ νη νπνΫεο λα εμεγνχλ ηελ ρξΪζε ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ. H ππεξεζΫα
ζεσξεΫ επηβεβιεκΩλν λα γΫλνπλ εξγαζΫεο εθζθαθψλ, θαζαηξΩζεσο ηνπ νπιηζκΩλνπ
ζθπξνδΩκαηνο θαη επηρψζεσλ ψζηε ε παηδηθΪ ραξΨ (Ξ.Σ. 2)
λα ιεηηνπξγΪζεη
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αζθαιψο θαη λα εμαζθαιηζηεΫ ε αζθΨιεηα ησλ παηδηψλ θαη ε αξηηφηεηα ησλ
θαηαζθεπψλ. Πχκθσλα κε ηηο δηαηΨμεηο ηνπ Ψξζξνπ 156 ηνπ Λ.4412/16 θαη νη
πξνηεηλφκελεο δαπΨλεο εΫλαη ζχκθσλεο κε ηα φξηα ησλ πνζνζηψλ ηνπ σο Ψλσ
Ψξζξνπ.
Α 3. Αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ εξγαζηώλ θαη ζύληαμε ηνπ 1νπ ΞΘΡΚΛΔ
ΞΩξαλ ησλ παξαπΨλσ κεηαβνιψλ πξνΩθπςε ε αλΨγθε εθηΩιεζεο λΩσλ εξγαζηψλ,
απαξαΫηεησλ γηα ηελ νινθιΪξσζε ηνπ Ωξγνπ, νη νπνΫεο δελ πξνβιΩπνληαη απφ ηελ
εγθεθξηκΩλε κειΩηε θαζψο θαη εθηΩιεζεο ζπκβαηηθΨ πξνβιεπνκΩλσλ εξγαζηψλ ζε
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ ηεο εγθεθξηκΩλεο.
Γη’ απηφ ηνλ ιφγν κε ην 1ν Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ. ζπληΨρζεθαλ:
Γχν (2) λΩεο ηηκΩο πνπ εΫλαη απαξαΫηεηεο γηα ηελ πινπνΫεζε ηεο 1εο Π.Π.Δ. Νη ελ
ιφγσ λΩεο ηηκΩο ζπληΨρζεθαλ κε βΨζε ηα εγθεθξηκΩλα εληαΫα ηηκνιφγηα
Νηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ θαη Έξγσλ ΝδνπνηΫαο , πνπ Ϋζρπαλ θαηΨ ηελ ζχληαμε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειΩηεο ηεο ΑξρηθΪο Πχκβαζεο ηνπ Έξγνπ.
ΠπγθεθξηκΩλα:
Α.3.1. ΛΔΔΠ ΡΗΚΔΠ ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Α.Ρ.(Λ.Ρ) 1 Θαζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από
ζθπξόδεκα, κε ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ

νπιηζκέλν

Όπσο αλαθΩξζεθε ζην θεθΨιαην Γ, θαηΨ ηελ εθηΩιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηΩξξεπζε
πιΨθα απφ νπιηζκΩλν ζθπξφδεκα, παιαηνχ ππνγεΫνπ ην νπνΫν αγλννχζε ε ΡερληθΪ
πεξεζΫα θαζψο δελ ππΨξρεη ζρεηηθφο θΨθεινο ζην ΑξρεΫν νχηε Ϊηαλ αληηιεπηφ
ζε επηηφπνπ απηνςΫα ηεο πεξεζΫαο. Απφ ην απξφβιεπην απηφ γεγνλφο πξνθχπηεη
αλαγθαηφηεηα εξγαζηψλ θαζαΫξεζεο νπιηζκΩλνπ ζθπξνδΩκαηνο ηεο πιΨθαο θαη ησλ
ηνηρΫσλ ηνπ ππνγεΫνπ. ΞξνυπνινγΫδνληαη ζηνλ 1Ν ΑΞΔ 350,00 m3.
Α.Ρ.(Λ.Ρ) 2 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ
Ζ πξνηεηλφκελε πνζφηεηα ησλ 4.475 m3 απαηηεΫηαη γηα ηελ επΫρσζε ηνπ παιαηνχ
ππνγεΫνπ θαη ηνπ πεξηβΨιινληνο φκνξνπ ρψξνπ ζηνλ νπνΫν Ωγηλαλ δηΨθνξεο
εξγαζΫεο πξνθεηκΩλνπ λα αλαζπξζεΫ ην κερΨλεκα αιιΨ θαη λα πξνζαξκνζηεΫ ν
πεξηβΨιινλ ρψξνο ζηηο λΩεο ζπλζΪθεο πνπ πξνΩθπςαλ κεηΨ απ’ ην αηπρΩο ζπκβΨλ.
Ζ δαπάλε ηεο Ππκπιεξσκαηηθήο Πύκβαζεο αλΩξρεηαη ζε 23.825,51€
δειαδΪ πνζνζηφ αχμεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΨ 14,90% κε ηελ εθαξκνγΪ ηεο
Ωθπησζεο 59%
Α4.2. ΔΙΔΓΣΝΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΡΩΛ ΓΑΞΑΛΩΛ
Ζ ζπλνιηθΪ δαπΨλε πνπ θαιχπηεηαη απφ ην θνλδχιη ησλ απξνβιΩπησλ εΫλαη
9.361,53€. Ρν ππόινηπν ησλ απξνβιέπησλ ζηνλ 1νπ Α.Ξ.Δ. αλΩξρεηαη ζηα
7.400,65€.
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Β. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 1νπ ΑΞΔ - ΑΟΣΗΘΖΠ ΠΚΒΑΠΖ ΔΟΓΑΠΗΩΛ
ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΞΗΛΑΘΑΠ
ΓΑΞΑΛΔΠ

ΠΚΒΑΠΖ

1νο ΑΞΔ

ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΑΞΝ
ΡΖΛ ΠΚΒΑΠΖ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ
ΔΟΓΑΠΗΔΠ
ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝ
(κε ηελ εθαξκνγΪ ηεο
Ωθπησζεο)

94.701,60

102.634,82

7.933,22

18.474,26
121.109,09

1.427,97

ΚΔΟΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

17.046,29
111.747,89

ΑΞΟΝΒΙΔΞΡΑ 15%

16.762,18

7.400,65

9.361,53

441,55
128.951,62

441,55
128.951,29

30.948,39
159.900,00

30.948,31
30.948,31
159.899,60
159.899,60

ΓΔ & ΝΔ 18%

ΑΛΑΘΔΥΟΖΠΖ
ΠΛΝΙΝ
ΦΞΑ 24%
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

9.361,20

-0,33
-0,08
-0,40

ΠπλνιηθΨ ε δαπΨλε εΫλαη απμεκΩλε θαηΨ 9.361,53€, πνζφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηα
απξφβιεπηα ηνπ Ωξγνπ ηνπ 1νπ ΑΞΔ πνπ βξΫζθεηαη ζε ηζνδχγην κε ηελ αξρηθΪ δαπΨλε.
Γ.

ΓΑΞΑΛΔΠ ΡΖΠ 1εο Π.Π.Δ.

Ζ πξνηεηλφκελε δαπΨλε αλΩξρεηαη ζηα 23.825,51€.
Πύλνιν (έθπησζε
59%)
Απξόβιεπηε
δαπάλε
Άζξνηζκα
ΦΞΑ
Γεληθό Πύλνιν
Ξνζνζηό αύμεζεο
Πύκβαζεο

Ππκπιεξσκαηηθή Πύκβαζε (€)
16.283,15
2.930,97
19.214,12
4.611,39
23.825,51
14,90%

2. Ρελ έγθξηζε παξΨηαζεο ρξφλνπ εθηΩιεζεο ηνπ Ωξγνπ «ΓΗΑΚΝΟΦΩΠΖ ΣΩΟΩΛ

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΝ ΞΝΓΖΙΑΡΝΓΟΝΚΩΛ ΠΡΝ ΑΙΠΝΠ ΛΔΑΠ
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ» ηξηψλ (3) κελψλ Ϊηνη Ωσο ηελ 18ε-09-2019 γηα ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζηελ αΫηεζε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ Ωξγνπ θαη ζηελ εηζΪγεζε ηεο
παξνχζαο ιφγνπο.
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 187/2019.
Αθνχ ζπληΨρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξΨθεηαη φπσο αθνινπζεΫ.
Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

Ν ΑΠΘΖΠΑΠ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ ΡΝ Γ.Π.

ΓΔΩΟΓΗΑ ΣΑΟΑΚΑΟΑ

ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΙΒΖΠ
ΡΑ ΞΑΟΝΛΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ Γ.Π.
Θαιακπφθεο ΗσΨλλεο
ΑλαληΨδεο Ληθφιανο
ΞαπαινπθΨ ΔπηπρΫα
ΚαλσιεδΨθεο Θεφδσξνο
ΑλεκνγηΨλλεο Γεψξγηνο
ΡαβιαξΫδεο Ξαλαγηψηεο
ΣαηδεγεσξγΫνπ ΘσλζηαληΫλνο
ΘνπξεκΩλνο ΙΨκπξνο
ΘαςΨιεο ΞαληειεΪκσλ
ΔκκαλνπΪι ΓαλΨε
ΓεσξγαθΨ ΓΩζπνηλα
Θνπεινχζνο ΣξΪζηνο
Θφληνο Απφζηνινο
ΛηΨηζεο ΘσλζηαληΫλνο

ΑθξηβΩο ΑληΫγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
ΑξρεΫνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΓΔΩΟΓΗΑ ΣΑΟΑΚΑΟΑ

ΙεβαληΪ ΔκκαλνιΫα

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε ΞεξηβΨιινληνο θαη ΞξαζΫλνπ
Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ
ΗδηαΫηεξν ΓξαθεΫν ΓεκΨξρνπ
ΑληηδΪκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
ΔληεηαικΩλν Γεκ. Πχκβνπιν ΞεξηβΨιινληνο θαη ΞξαζΫλνπ
ΓξαθεΫν Γελ. ΓξακκαηΩα
ΡκΪκα πνζηΪξημεο Ξνιηηηθψλ ΝξγΨλσλ
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