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 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 28
η
 Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα 9.00, κεηά απφ 

γξαπηή επείγοςζα πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 27/24-12-2020, ε νπνία εθδφζεθε 

λνκφηππα θαη δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ 

ηηλεδιάζκετηρ έκηακηη ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-

11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (9) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη 

ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε- Αληηπξφεδξνο, 3) 

Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία- Γξακκαηεχνπζα, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) 

Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- 

Αλη/ξρνο, 8) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 10) 

ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνχιηα 

νθία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 16) Μνδέο 

Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 20) 

Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 21) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 23) 

Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 24) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 25) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 26) Παηνχραο 

Υξήζηνο θαη 27) Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ. 

Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλχζηνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Γνχξνο Αζαλάζηνο, Εαθεηξφπνπινο 

Παλαγηψηεο,  Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Ξπιηάο Θεφδσξνο, 

Παπαδεκάηνο Νηθφιανο,  Ρψξνο Γεψξγηνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 

ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σδαλάθνο Νηθφιανο,  Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Φηινπνχινπ Μαξία, 

Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο,  Φσκάο Πέηξνο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ 

εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ, σπέη δε Γπαμμαηεύοςζαρ  αλέιαβε ε θα 

Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία.  

Οη θ.θ. Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, Καπθάο Γεψξγηνο, Κνπλάβεο Αληψληνο θαη 

Μνίξαιεο Νηθφιανο, δελ εηζήιζαλ απφ ηελ αξρή ζηελ ηειεδηάζθεςε, αιιά αξγφηεξα, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.   

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - 

Γήκαξρνο Παηξέσλ. 

Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………....... 

 (Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ ηειεδηάζθεςε εηζήιζε θαη ν θ. Καπθάο Γεψξγηνο).  

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 3 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έλζηαζε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή νδψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηνλ 

Αξθηηθφ Σνκέα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 2017» (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ 

Αλη/ξρνπ Αξρ/θνχ Έξγνπ, Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο- 

Σκήκα Οδνπνηίαο- κε αξηζ. 56162/3-12-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 17100/7-12-2020).  

 

 Σο ώμα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε νη 

θ.θ. Μνίξαιεο Νηθφιανο θαη Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν,  

ηνλ αξκφδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, εθπξφζσπν ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, ηνπο 
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επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο,  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη: 

 

Α. ΗΣΟΡΗΚΟ ΔΡΓΟΤ 

Αλαθνξηθά κε ηελ έλζηαζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο ζην έξγν «Αλαθαηαζθεπή 

νδψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηνλ Αξθηηθφ Σνκέα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 2017» , 

πξνυπνινγηζκνχ 1.550.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), ην νπνίν 

εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 20/2017 κειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη: 

 Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Ανακαηαζκεςή οδών και ηεσνικών έπγυν ζηον 

Απκηικό Σομέα ηος Γήμος Παηπέυν 2017», αλαηέζεθε θαηφπηλ ηεο 333/2018  

απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε 

κε ηελ ππ’ αξηζ. 95346/18-05-2018 φκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ) ζηελ εηαηξία ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ, 

ε νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο θαηφπηλ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ δηεμήρζε ζηηο 

22/01/2018. 

 Ζ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ αλαδφρνπ ππνγξάθεθε ζηηο 2 

Απγνχζηνπ 2018  γηα  πνζφ 541.000,67 επξψ κε Φ.Π.Α. 

 Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ Ηδίνπο Πφξνπο ΑΣΑ 

(Κ.Α. 30-7323.00019). 

        Οη πιεξσκέο ηεο εξγνιαβίαο  (11 ινγαξηαζκνί) αλέξρνληαη  ζε 370.693,55 €. 

        Ζ αξρηθή Πξνζεζκία πεξαίσζεο ήηαλ δψδεθα (12) εκεξνινγηαθνχο κήλεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (κέρξη 18/08/2020.. 

       Ζ 1ε θαη 2ε Παξάηαζε Πξνζεζκίαο  έιεμαλ  ηελ  20/04/2020. 

       Ζ Οξηαθή Παξάηαζε Πξνζεζκίαο έιεγε ηελη 20/09/2020. 

       Με ηελ  αξ. 128/18.05.2020 απφθαζε ηνπ Γ. Παηξέσλ  εγθξίζεθε ε νξηαθή 

πξνζεζκία  κέρξη  ηελ 20ε επηεκβξίνπ 2020. 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κε ηελ αξ. πξση. 20184/30.06.2020 απφθαζε 

απέξξηςε ηελ αίηεζε δηάιπζεο ηεο εξγνιαβίαο - 

 

Β. Δξέηαζη Ένζηαζηρ- Ηζηοπικό διαθυνίαρ. 
       Ζ Γηεχζπλζε Έξγσλ Τπνδνκήο θνηλνπνίεζε ζηελ Αλάδνρν Δηαηξία ηελ κε αξ. 

28774/08.07.2020 απφθαζε κε ηελ νπνία ηελ θήξπμε έθπησηε γηαηί δελ 

αληαπνθξίζεθε ζηελ αξ. πξση. 19899/01.06.2020 (Δηδηθή Πξφζθιεζε) θαη δελ 

εθηέιεζε ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ. 

      Ζ απφθαζε έθπησζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο επηδφζεθε λφκηκα ζηελ 

αλάδνρν εηαηξία ηελ 10ε/07/2020. 

       Ο αλάδνρνο ππέβαιε ηελ κε αξ. πξση. 44695/29.09.2020 έλζηαζε, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν 4412/16, πξνο ηελ Πξντζηακέλε Αξρή (Γήκν 

Παηξέσλ) θαηά ηεο απφθαζεο έθπησζεο, επηθαινχκελνο ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ  147  ηνπ Νφκνπ  4412/16, ζεσξεί φηη ε έλαξμε ηεο 

νξηαθήο πξνζεζκίαο αξρίδεη κεηά ηελ 1ε παξάηαζε κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ εληφο 
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ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο θαη ζπλεπψο ε Οξηαθή πξνζεζκία  έιεγε ζηηο 13.05.2020 

θαη είλαη άθπξε ε εγθεθξηκέλε (Οξηαθή Πξνζεζκία) γηαηί  ζχκθσλα κε ηελ παξ. δ 

ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν 4412/16 «Ο αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο 

ζχκβαζεο: …… δ) Αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ ππεξβεί ηελ νξηαθή πξνζεζκία».  Παξάιιεια  ακθηζβεηήζεθε ν 

ππνινγηζκφο  ζπλνιηθήο  πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ. 

      Ζ έλζηαζε θνηλνπνηήζεθε ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (αξ. πξση.. 

44695/29.09.2020 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ). 

     Ζ Έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ είλαη εκπξφζεζκε (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 174 ηνπ Ν 4412/16).  

 

Γ. Απότειρ ηηρ Δπιβλέποςζαρ-Γιεςθύνοςζαρ  Τπηπεζίαρ. 
        Οη απφςεηο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο, επί ηεο ελζηάζεσλ πνπ ππέβαιε  ε 

αλάδνρνο εηαηξία , ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ, πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ κε ηελ νπνία δήηεζε ηελ εμαθάληζε θαη αθχξσζε ηεο ππ΄ αξηζ. 

128/2020 απφθαζεο Γ.  Γήκνπ Παηξέσλ (έγθξηζεο  Οξηαθήο Πξνζεζκίαο) θαη ηεο 

κε αξ. πξση. 20184/30.06.2020 απφθαζεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (απφξξηςε ηεο 

αίηεζεο δηάιπζεο ηεο εξγνιαβίαο), επί ησλ νπνίσλ ζηεξίρζεθε ε απφθαζε κε ηελ 

νπνία θεξχρηεθε έθπησηνο, ήζαν: 

 1.Όζον αθοπά ςπολογιζμό ηηρ Οπιακήρ Πποθεζμίαρ  
    χκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 άξζξν 147 παξ.7: ¨Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επί πιένλ ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο ρξνληθφ δηάζηεκα, ίζν πξνο ην έλα ηξίην (1/3) απηήο θαη πάλησο φρη 

κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ (Οξηαθή πξνζεζκία)¨θαη¨Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή θαη ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ κέζα 

ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή  πξνζεζκία θαη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ¨. 

    Απφ ηα αλσηέξσ θαίλεηαη φηη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ππάξρεη θαθή 

δηαηχπσζε, θαζφζνλ  αλαθέξεηαη ζε «ηπρφλ παξαηάζεηο» (δειαδή πιένλ ηεο κηαο) 

θαη αθνινχζσο  «κέζα ζηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία». Όκσο, κέζα ζηελ 

αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία ρνξεγείηαη ην πνιχ κία παξάηαζε θαη φρη 

πεξηζζφηεξεο. 

    Ζ 1ε Παξάηαζε, κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, εληφο ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο 

πξνζεζκίαο, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξ.457/19.07.2019  απφθαζε Γ., ήηαλ ηέζζεξεηο 

(4) κήλεο (κέρξη 2/12/2019), ήηνη καδί κε ηελ αξρηθή πξνζεζκία ε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία ήηαλ 16 κήλεο. 

    Ζ 2ε Παξάηαζε, κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε αξ. 

755/23.12.2019) ηνπ Γ. ,ήηαλ κέρξη  20/04/2020 (ήηνη 4 κήλεο θαη 18 κέξεο), 

δειαδή καδί κε ηηο πξνεγνχκελεο ζπλνιηθά 20 κήλεο (20 κήλεο +18 κέξεο). 

    Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία κε βάζε ηηο δπν εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο πξνζεζκίαο  (κε 

αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ) αλέξρεηαη ζε 20 κήλεο ρ  1/3= 6 ½ κήλεο. 

   Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία κε βάζε ηελ κηα (1ε) παξάηαζε πξνζεζκίαο κε αίηεζε 

(εληφο ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο) αλέξρεηαη ζε 16 κήλεο ρ 1/3 = 5,33 

κήλεο. 

     Ζ Οπιακή πποθεζμία πος εγκπίθηκε μεηά  από ειζήγηζη ηηρ Τπηπεζίαρ 

(λαμβάνονηαρ ςπότη ηην ζσεηική αζάθεια ηος Νόμος) ήηαν πένηε (5) μήνερ, 
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δηλαδή μικπόηεπορ από ηο ελάσιζηο πποβλεπόμενο και ζηιρ δςο πεπιπηώζειρ 

επμηνείαρ ηος ζσεηικού Νόμος. 

     Ζ Οπιακή πποθεζμία ηος έπγος ζύμθυνα με ηο ανυηέπυ ζκεπηικό έληγε 

ζηιρ 20/09/2020. 

2. Όζον αθοπά ηον πποζδιοπιζμό ηηρ έναπξηρ ιζσύορ ηηρ Οπιακήρ 

Πποθεζμίαρ. 
Οη απφςεηο ηεο Τπεξεζίαο έρνπλ ήδε απνηππσζεί ζηελ εηζήγεζε ηεο πεξί 

απφξξηςεο ηεο έλζηαζεο γηα ηελ δηάιπζε ηεο εξγνιαβίαο θαη ζχκθσλα κε απηνχο δελ 

κπνξνχζε  λα ππάξρεη δηάιπζε εξγνιαβίαο κε επίθιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο  παξ. δ 

ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν 4412/16 θαη ε Οξηαθή πξνζεζκία  έιεγε ηελ 20ε επηεκβξίνπ 

2020.Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο  δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν.4412/16, κε ηελ αξ. πξση.28774/09.07.2020 

απφθαζε ηεο, θήξπμε έθπησζε ηελ αλάδνρν εηαηξία. 

         

 Γ. Γνυμοδοηήζειρ Σεσνικού ςμβοςλίος & Αποθάζειρ Τποςπγού Τποδομών 

και Μεηαθοπών 

Α.  α. Με ηελ αξ. 128/18.05.2020 απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

εγθξίζεθε ε Οξηαθή Πξνζεζκία ηνπ έξγνπ κέρξη  ηελ 20ε επηεκβξίνπ 2020. 

       β. Ο αλάδνρνο ππέβαιε  ηελ αξ. πξση. 23933/17-06-2020 έλζηαζε πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαηά ηεο 128/2020 απφθαζεο ηνπ Γ. ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Οξηαθή Πξνζεζκία Πεξαίσζεο ηνπ 

έξγνπ. 

      γ. Σν πκβνχιην  Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ κε ηελ πξάμε 8 ηεο 16εο πλεδξίαζεο/22-09-20 γλσκνδνηεί (θαηά 

πιεηνςεθία) ππέξ ηεο απνδνρήο ηεο  Έλζηαζεο ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (σο κέινο ηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιίνπ), ππέβαιε ηηο  αληηξξήζεηο εγγξάθσο γηα ηελ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε, σο  κε αηηηνινγεκέλε. 

      δ. Ο Τπνπξγφο Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ηελ αξ. πξση.80168/27-10-

2020 απφθαζή ηνπ έθαλε δεθηή ηελ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ 

Β.  α.  Ζ Τπεξεζία κε ηελ αξ. πξση. 20184/30.06.2020 απφθαζε ηεο απέξξηςε ηελ 

αίηεζε δηάιπζεο ηεο εξγνιαβίαο.  

      β. Ο αλάδνρνο ππέβαιε  ηελ αξ. πξση. 34081/05-08-2020 έλζηαζε (θαηά ηεο  

κε  αξ. πξση. 20184/30.06.2020 απφθαζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο)  πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ .  

      γ. Σν πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ κε ηελ πξάμε 9 ηεο 16εο πλεδξίαζεο/22-09-20, γλσκνδνηεί (θαηά 

πιεηνςεθία) ππέξ ηεο απνδνρήο ηεο  Έλζηαζεο ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (σο κέινο ηνπ 

Σερληθνχ πκβνπιίνπ), ππέβαιε ηηο αληηξξήζεηο εγγξάθσο γηα ηελ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε, σο  κε αηηηνινγεκέλε. 

       δ. Ο Τπνπξγφο Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ηελ αξ. πξση.81549/29-10-2020 

απφθαζή ηνπ έθαλε δεθηή ηελ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ. 
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 Δ. Γνυμοδόηηζη Σεσνικού ςμβοςλίος Γημοζίυν Έπγυν Πεπιθέπειαρ 

Γςηικήρ Δλλάδαρ. 

      Σν νηθείν Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδνο κε ην 16ν 

Πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο  20//11/2020 γλσκνδφηεζε νκφθσλα λα γίλεη δεθηή ε 

έλζηαζε, θαηά ηεο  κε αξ. πξση. 28774/08.07.2020  απφθαζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο (θήξπμεο εθπηψηνπ), ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔΤ 

ΑΣΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη 

Μεηαθνξψλ   

 

Καηόπιν ηυν ανυηέπυ ηο Γημοηικό ςμβούλιο κάνει δεκηή ηελ αξηζ. πξση. 

44695/29-09-2020 έλζηαζε ηεο εηαηξίαο «ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ», αλαδφρνπ 

ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή νδψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηνλ Αξθηηθφ Σνκέα ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ 2017», θαηά ηεο αξηζ. 28774/8-7-2020 απφθαζεο έθπησζεο ηεο 

Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.  
 

          Ο Ππόεδπορ                         Ζ Γπαμμαηεύοςζα 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ                            ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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