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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 22α Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 48/1812-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (26) 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 θαη 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό
κέινο θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – 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, εηζάγεη ην αξηζ. (15) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 1εο παξάηαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΣΙΡΙΟΤ- ΠΡΧΗΝ ΑΡΑΚΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 17679/18-12-2020
δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17646/17-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Σκήκα Κηηξηαθώλ Έξγσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: -Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ: Έγθξηζε 1εο
Παξάηαζεο πλνιηθήο Πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ- ΠΡΧΗΝ ΑΡΑΚΔΙΟ
ΠΑΣΡΧΝ» (Κσδ. ΟΠ 5001239). ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ: Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
αλσηέξσ έξγνπ ππνγξάθεθε ηελ 20ε.12.2018 ε κε αξηζκό 87618/20-12-2018 (ΑΓΑ:
6ΓΠ7ΧΞΙ-653) ζύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ, κεηαμύ ηνπ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ θαη
ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΑΣΚΔΔ, κε ζπλνιηθό ηίκεκα
1.840.363,77€, αλαιπόκελν ζε 1.267.247,57€ γηα δαπάλε εξγαζηώλ κε Γ.Δ. θαη Ο.Δ.
18%, 190.087,14€ γηα απξόβιεπηα (15%), 26.829,62€ γηα αλαζεώξεζε θαη
356.199,44€ γηα Φ.Π.Α. κε ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο επηαθόζηεο είθνζη
(720) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, δειαδή κε
εκεξνκελία πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ηελ 8ε.12.2020. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη
από ην Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020» (Δλάξηζκνο:2017Δ27510010) (Κσδ. ΟΠ
5001239) θαη από Ίδηνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Κ.Α 64- 7341.73203).Έσο
ζήκεξα έρεη εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο εγθεθξηκέλνπο
Λνγαξηαζκνύο ην 82% ηνπ έξγνπ.Η πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ιήγεη ηελ
8ε/12/2020, εκεξνκελία πνπ δελ είλαη εθηθηό λα επηηεπρζεί κε ηηο παξνύζεο
ζπλζήθεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο. Ο Αλάδνρνο κε ηελ κε αξ πξση.53656/6-11-2020
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αίηεζε, πνπ αθνξά ηελ 1ε Παξάηαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
όπσο νξίδεη ην άξζξν 147 παξ 10 ηνπ Ν4412/16, δεηά ηελ παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο απηνύ θαηά 6 κήλεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξεη ζ’ απηήλ.
Λακβάλνληαο ππόςε όηη : *Η Γ/λνπζα Τπεξεζία έρεη δηαηππώζεη ηελ ζύκθσλε
γλώκε ηεο κε ην κε αξηζκ πξση. 16906/3-12-2020 έγγξαθό ηεο γηα παξάηαζε ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ θαηά 180 εκέξεο, έσο ηελ 6ε-6-2021.
*Η παξαπάλσ πξόηαζε έρεη ιάβεη ηελ ζεηηθή γλώκε γηα ηελ Πξνέγθξηζε
Σξνπνπνίεζεο (1ε ΠΑΡΑΣΑΗ) Ννκηθήο Γέζκεπζεο γηα ην Τπνέξγν
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΣΙΡΙΟΤ-ΠΡΧΗΝ
ΑΡΑΚΔΙΟΤ
ΠΑΣΡΧΝ)»
Α/Α
1
ηεο
πξάμεο
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΣΙΡΙΟΤ-ΠΡΧΗΝ ΑΡΑΚΔΙΟΤ ΠΑΣΡΧΝ» (ΚΧΓ.ΟΠ 5001239) κε ην κε αξηζκ
πξση. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 11037/10-12-2020 έγγξαθν ηεο ΔΤΓΔΠ «Τπνδνκέο
Μεηαθνξώλ Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε». *Σα παξαπάλσ είλαη ζύκθσλα
κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην
άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016. Δηζεγνύκαζηε: Σελ έγθξηζε ηεο 1εο Παξάηαζεο
πλνιηθήο Πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ- ΠΡΧΗΝ ΑΡΑΚΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ»
(Κσδ. ΟΠ 5001239) θαηά 180 εκέξεο, έσο ηελ 6ε-6-2021. Ο Αληηδήκαξρνο
Αξρ/θνύ Έξγνπ, Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Υξήζηνο Κνξδάο.Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη ηελ εηζήγεζε
ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016, εγκρίνει ηελ 1ε παξάηαζε
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ- ΠΡΧΗΝ ΑΡΑΚΔΙΟ ΠΑΣΡΧΝ»
(Κσδ. ΟΠ 5001239) θαηά 180 εκέξεο, έσο ηελ 6η-6-2021, κεηά ηελ αξηζ. 53656/611-2020 αίηεζε νπ αλαδόρνπ «Υξνλόπνπινο ΑΣΚΔΔ» θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε – δηαηύπσζε γλώκεο ηεο Γ/ληξηαο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ.
Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:
 Η Γ/λνπζα Τπεξεζία έρεη δηαηππώζεη ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο κε ην κε
αξηζκ πξση. 16906/3-12-2020 έγγξαθό ηεο για παράηαζη ηης ζσνολικής
ζσμβαηικής προθεζμίας ηοσ έργοσ καηά 180 ημέρες, έφς ηην 6η-6-2021.
 Η παξαπάλσ πξόηαζε έρεη ιάβεη ηελ ζεηηθή γλώκε γηα ηελ Πξνέγθξηζε
Σξνπνπνίεζεο (1ε ΠΑΡΑΣΑΗ) Ννκηθήο Γέζκεπζεο γηα ην Τπνέξγν
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΣΙΡΙΟΤ-ΠΡΧΗΝ ΑΡΑΚΔΙΟΤ ΠΑΣΡΧΝ)» Α/Α 1 ηεο πξάμεο
«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΚΣΙΡΙΟΤ-ΠΡΧΗΝ ΑΡΑΚΔΙΟΤ ΠΑΣΡΧΝ» (ΚΧΓ.ΟΠ 5001239) κε ην κε
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αξηζ. πξση. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 11037/10-12-2020 έγγξαθν ηεο ΔΤΓΔΠ
«Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε».
ΤΝΣΟΜΟ ΗΣΟΡΗΚΟ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ππνγξάθεθε ηελ 20ε.12.2018 ε κε
αξηζκό 87618/20-12-2018 (ΑΓΑ: 6ΓΠ7ΧΞΙ-653) ζύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ,
κεηαμύ ηνπ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ
ΑΣΚΔΔ, κε ζπλνιηθό ηίκεκα 1.840.363,77€, αλαιπόκελν ζε 1.267.247,57€ γηα
δαπάλε εξγαζηώλ κε Γ.Δ. θαη Ο.Δ. 18%, 190.087,14€ γηα απξόβιεπηα (15%),
26.829,62€ γηα αλαζεώξεζε θαη 356.199,44€ γηα Φ.Π.Α. κε ζπκβαηηθή πξνζεζκία
πεξαίσζεο επηαθόζηεο είθνζη (720) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, δειαδή κε εκεξνκελία πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ ηελ
8ε.12.2020.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα «Τπνδνκέο
Μεηαθνξώλ,
Πεξηβάιινλ
θαη
Αεηθόξνο
Αλάπηπμε
2014-2020»
(Δλάξηζκνο:2017Δ27510010) (Κσδ. ΟΠ 5001239) θαη από Ίδηνπο πόξνπο ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ (Κ.Α 64- 7341.73203).
Έσο ζήκεξα έρεη εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο εγθεθξηκέλνπο
Λνγαξηαζκνύο ην 82% ηνπ έξγνπ.
Η πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ έιεμε ηελ 8ε/12/2020.
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