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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 22
α
 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 48/18-

12-2020, 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. (16) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε 1
εο

 παξάηαζεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Έξγα νινθιήξσζεο πιαηείαο 

επί ηεο νδνύ Κνδάλεο ζηα Άλσ πραηλά», (ζρεηηθό ην αξηζ. 17566/16-12-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή  θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17392/14-12-2020  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 «Έξγα νινθιήξσζεο πιαηείαο επί ηεο νδνύ Κνδάλεο 

ζηα Άλσ πραηλά». ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ- Με ηελ ππ’ αξ. 266/27-06-2019 απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηαθπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νπνία Αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε Κ/ΞΙΑ Γθνπιηνύκεο 

Αζαλάζηνο - Αζεκαθόπνπινο Παλαγηώηεο, ε νπνία αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

ηνπ παξαπάλσ έξγνπ κε ηελ ππ’αξ. 17415/15-05-2020 (ΑΓΑ ΧΜ2ΘΧΞΙ-Γ9Λ) ζύκβαζε 

θαηαζθεπήο έξγνπ πνζνύ 276.953,08 € κε Φ.Π.Α Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηδίνπο 

πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Κ.Α. 30-7322.00001). Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

πξνέθπςαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ιόγσ ησλ εθηάθησλ 

ζπλζεθώλ πεξηνξηζκνύ ηεο παλδεκίαο COVID-19. Χο εθ ηνύηνπ ήηαλ δπζρεξήο ε νκαιή 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ιόγσ πεξηνξηζκνύ κεηαθηλήζεσλ θνηλνύ θαη νρεκάησλ, θαζώο θαη 

θαζπζηεξήζεσλ ζηηο παξαδόζεηο πιηθώλ από ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο. Δπίζεο, έρνπλ 

πξνθύςεη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ηεο εξγνιαβίαο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πιεξόηεηα ηνπ έξγνπ θαη απαηηνύλ πεξηζζόηεξν ρξόλν πξνο εθηέιεζε 

ηνπο. Η πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ιήγεη ηελ 15/1/2020, εκεξνκελία πνπ δελ είλαη 

εθηθηό λα επηηεπρζεί κε ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο. Με ην ππ’ αξ. 

57602/03-12-2020 έγγξαθν ηνπ, ν Αλάδνρνο αηηείηαη παξάηαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ 

έξγνπ θαηά 6 κήλεο, δειαδή κέρξη 15/07/2020. Λακβάλνληαο ππόςε όηη : *Σα παξαπάλσ 

είλαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/2016. Δηζεγνύκαζηε : (α)  Σελ έγθξηζε ηεο 1εο 

Παξάηαζεο πλνιηθήο Πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Έξγα νινθιήξσζεο πιαηείαο επί ηεο νδνύ 
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Κνδάλεο ζηα Άλσ πραηλά» κέρξη 15/07/2021. Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ 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 1
ε
  παξάηαζε ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ «Έξγα νινθιήξσζεο πιαηείαο επί ηεο νδνύ Κνδάλεο ζηα Άλσ 

πραηλά» κέρξη 15/07/2021, κεηά ηελ αξηζ. 57602/03-12-2020 αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ θαη 

ζύκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Η/Μ.   

 

          Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Με ηελ ππ’ αξ. 266/27-06-2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαηαθπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νπνία 

Αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε Κ/ΞΙΑ Γθνπιηνύκεο Αζαλάζηνο - Αζεκαθόπνπινο Παλαγηώηεο, 

ε νπνία αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ κε ηελ ππ’αξ. 

17415/15-05-2020 (ΑΓΑ ΧΜ2ΘΧΞΙ-Γ9Λ) ζύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ πνζνύ 276.953,08 

€ κε Φ.Π.Α Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Κ.Α. 30-

7322.00001). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πξνέθπςαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηώλ ιόγσ ησλ εθηάθησλ ζπλζεθώλ πεξηνξηζκνύ ηεο παλδεκίαο COVID-19. Χο 

εθ ηνύηνπ ήηαλ δπζρεξήο ε νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ιόγσ πεξηνξηζκνύ 

κεηαθηλήζεσλ θνηλνύ θαη νρεκάησλ, θαζώο θαη θαζπζηεξήζεσλ ζηηο παξαδόζεηο πιηθώλ 

από ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο. Δπίζεο, έρνπλ πξνθύςεη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζηα 

πιαίζηα ηεο εξγνιαβίαο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιεξόηεηα ηνπ έξγνπ θαη 

απαηηνύλ πεξηζζόηεξν ρξόλν πξνο εθηέιεζε ηνπο. 

Η πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ιήγεη ηελ 15
ε
/1/2021, εκεξνκελία πνπ δελ είλαη 

εθηθηό λα επηηεπρζεί κε ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο.   

 
 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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