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Σώσου Ταυρομενεως 50
25200 – Κάτω Αχαΐα

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Έχοντας υπόψη :
Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) ορίζει, στο άρθρο 208, ότι: «1. Τα Δημοτικά και
Κοινοτικά Συμβούλια καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν δύο (2)
τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο Τεχνικό
πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν
και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού.
Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις,
προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. 2. (-) 3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν
περιλαμβάνεται στο ετήσιο Τεχνικό πρόγραμμα. 4. Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού
προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου».
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 63 «Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»:
«Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
……………
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει
την ευθύνη της υλοποίησής του.»
Έχοντας υπόψη:
 τον ισχύοντα Δημοτικό Προϋπολογισμό του έτους 2020,
 το ισχύον Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2020
 την οικονομική κατάσταση του Δήμου, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω του
Προϋπολογισμού Δαπανών 2020
τίθεται η αναγκαιότητα όπως απενταχθούν από το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό
έτους 2020 τέσσερα έργα που είχαν ενταχθεί σε αυτό, με την αριθ. 30/19-2-2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΑΔΑ: ΨΚ0ΚΩ9Ν-Ν2Η)
Πιο συγκεκριμένα, τα έργα αυτά είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1
K.A.EΞΟΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟ Π/Υ ΣΕ €
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30.7333.0066

Επισκευή - βελτίωση δημοτικών οδών
ΔΕ Δύμης

24.000,00

30.7333.0067

Επισκευή - βελτίωση δημοτικών οδών
ΔΕ Λαρισου

24.000,00

30.7333.0068

Επισκευή - βελτίωση δημοτικών οδών
ΔΕ Μόβρης

24.000,00

30.7333.0068

Επισκευή - βελτίωση δημοτικών οδών
ΔΕ Ωλενίας

24.000,00

Τα παραπάνω έργα προτείνεται να απενταχθούν από το Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό
έτους 2020 για διαχειριστικούς λόγους και επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου να
δημοπρατηθεί ένα έργο για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
Συνεπώς προτείνεται:
(Α) Η απένταξη από το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2020 των έργων που
αναγράφονται ανωτέρω στον Πίνακα Π.1
(Β) Η δημιουργία ενός έργου που θα εξοικονομηθούν από τα παραπάνω έργα με ποσό όπως
αναγράφεται στον Πίνακα Π.2 :
ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Επισκευή - βελτίωση δημοτικών οδών
Δήμου Δυτικής Αχαΐας

ΝΕΟ ΠΟΣΟ Π/Υ ΣΕ €
71.200,00

(Γ) ΜΕ το ποσό που εξοικονομείται από την διαφορά των τεσσάρων έργων με του νέου στον
πίνακα Π.2 προτείνεται η εγγραφή στον Π/Υ του Δήμου της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο :
ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΩΡΊΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Ανάπλαση κέντρων ιστορικών οικισμών Σαντομερίου & Πορτών» Π/Υ 24.800,00 € , καθώς και
η ένταξη της παραπάνω επιστημονικής υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου στο Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα Π3.
ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΕΟ ΠΟΣΟ Π/Υ ΣΕ €

ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΩΡΊΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
Ανάπλαση κέντρων ιστορικών
οικισμών Σαντομερίου & Πορτών

24.800,00

Η ένταξης της παραπάνω επιστημονικής υπηρεσίας στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι αναγκαία
για την ωρίμανση - ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών ενεργειών χρηματοδότησης και στη
συνέχεια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο : «Ανάπλαση κέντρων των ιστορικών οικισμών
Σαντομερίου και Πορτών» από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020.
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Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, λόγω έλλειψης προσωπικού και λοιπών δυσλειτουργιών
και καθυστερήσεων εξαιτίας της πανδημίας του Covid 19, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις και στα χρονικά περιθώρια για την ωρίμανση των ενεργειών χρηματοδότησης των
έργων από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και στην συνέχεια άμεσης εκτέλεσης
των έργων. Επί πλέον το υπάρχον προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, δεν έχει την τεχνογνωσία
για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους ειδικότερους στόχους που θέτουν τα προγράμματα και
πρέπει να καλύπτονται από τα προτεινόμενα έργα.
Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν, στην προσαρμογή – επικαιροποίηση ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής και στη ολοκλήρωση της σύνταξης των Τευχών
Δημοπράτησης και των Τεχνικών Δελτίων της Πράξης, και στην εξασφάλιση των απαραίτητων
εγκρίσεων, άλλων Υπηρεσιών, προκειμένου να είναι ώριμα προς εκτέλεση και να δημοπρατηθούν,
άμεσα, καθώς μετά από την ένταξη του παραπάνω έργου διαπιστώθηκαν ελλείψεις στην μελέτη.
Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα συμβάλλει στην τεχνική και διοικητική υποστήριξη των
Υπηρεσιών του Δήμου, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων καθώς και στην
ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής.
Για την παροχή της υπηρεσίας, η αμοιβή υπολογίσθηκε, σύμφωνα με την από 07/07/2020
μελέτη υπηρεσίας που εκπονήθηκε από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών με βάση την
ημερήσια απασχόληση ενός επιστήμονα με εμπειρία 10 έως 20 ετών, (σε μια από τις κατηγορίες
μελετών (2) πολεοδομικές ή (6) αρχιτεκτονικές, σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 της Απόφασης
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 ΦΕΚ.2519/2-07-2017, η οποία
αντικατέστησε την Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1257/05, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιστημόνων
που θα περιλαμβάνονται στην ομάδα μελέτης που υποχρεούται ο οικονομικός πάροχος να
οργανώσει για τις ανάγκες του έργου που θα του ανατεθεί. Για τον υπολογισμό της αμοιβής,
σύμφωνα και με το άρθρο ΓΕΝ.3 της Απόφασης, λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή "Συντελεστή τκ", τκ
= 1,227.
Ημερήσια αποζημίωση επιστήμονα εμπειρίας άνω των 10

552,15 €/ημέρα

ετών =
Απαιτούμενος
σε διάρκεια 2μηνου
450 x τκ = 450χρόνος
x1,227απασχόλησης
= 552,15 €/ ημέρα
Συνολική αποζημίωση επιστήμονα εμπειρίας άνω των 10
ετών = 552,15€/ημέρα x 36 ημέρες=
Στρογγυλοποίηση - Απρόβλεπτα
Συνολική αποζημίωση επιστήμονα
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

36 ημέρες
19.877,40 €
+122,60 €
20.000,00 €
4.800,00 €
24.800,00 €

Η προϊσταμένη του Τμήματος
Μελετών και Κατασκευής Έργων
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Φελούκα Σωτηρία
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ορλώφ Κυριάκος
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