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13
η
 σνεδρίαζη 

Δημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων 

ηης 24
ης

 Θοσνίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα «Αλέκα ιούλη», ζην ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΘΑΚΟ 

ΣΑΔΘΟ, ζήκεξα ηελ 24
η
 Θοσνίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ψξα 17.30, κεηά απφ γξαπηή 

πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 13/19-6-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε 

ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δψζεο ζπλεδξίαζε, γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ (21) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ 

Μέιε ηνπ ψκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο- Γξακκαηεχσλ,  3) 

Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο 

Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- 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) 

Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 14) Γθέζηα Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) 

Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 19) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 20) 

Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 22) Γξεγφξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθφπνπινο 

Φψηηνο, 24) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληψληνο, 26) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 27) 

Παηνχραο Υξήζηνο, 28) Ρψξνο Γεψξγηνο, 29) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 30) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 

31) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 32) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 33) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  34) 

Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Καπθάο Γεψξγηνο,  Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Ξπιηάο 

Θεφδσξνο, Φηινπνχινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, 

τρέη δε Γραμμαηεύονηος αλέιαβε ν θ. Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο.  

Οη θ.θ. νισκνχ Αηθαηεξίλε- Αληηπξφεδξνο, Μαγηάθεο Γεψξγηνο, Νηάξνπ Μαξία, 

Μνίξαιεο Νηθφιανο,  Νηξίληαο Θεφδσξνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη  Σξηαληαθπιιφπνπινο 

Ναπνιέσλ, δελ ήξζαλ απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ 

ζηα πξαθηηθά.  

  Οη θ.θ Παπαληθήηαο Αλδξέαο θαη  Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, 

απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ήδε ήξζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, νισκνχ Αηθαηεξίλε 

Μαγηάθεο Γεψξγηνο θαη Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ,  ελψ έθπγαλ νη θ.θ. Σζηκπνχθεο 

Ησάλλεο, Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Κνπλάβεο Αληψληνο θαη  Παπαδεκάηνο Νηθφιανο).  

 

    ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ.13 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε 1
εο

 παξάηαζεο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Πεδνδξφκηα θαη κηθξά ηερληθά 

έξγα ζην Γήκν Παηξέσλ (2018)», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνχ 

Έξγνπ, Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο- Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο- κε αξηζ. 7620/19-6-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 7652/19-6-2020).  

 

 Σο ώμα, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

       χκθσλα κε : 

 Σν Ν. 4412/2016, Άξζξν 147 (ΦΔΚ 147Α) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 Σν Ν. 4555/2018: «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ 

Η»] ……. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

 Σν Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85Α): «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, ελζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ» 

 Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 22438/12-6-2020 αίηεζε παξάηαζεο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ 

αλαδφρνπ θνπ Κσλζηαληίλνπ Γεκήηξε. 

 

Εγκρίνει ηελ 1
ε
 παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ  «Πεδνδξφκηα θαη κηθξά 

ηερληθά έξγα ζην Γήκν Παηξέσλ (2018)», αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 400.000,00€ (κε  

Φ.Π.Α.), αλαδφρνπ θνπ Κσλζηαληίλνπ Γεκεηξίνπ έσο ηηο 07/10/2020.  

 

Με ην ππ’ αξηζ. πξση: 22438/12-6-2020  έγγξαθν  ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αηηείηαη 

ηελ παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ έως ηις 07/10/2020 (3μηνη παράηαζη) 

θαζψο ιφγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ ιφγσ θνξνλoτνχ (Covid-19) ππήξμαλ θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη 

επηπξφζζεηεο εξγαζίεο,  νη νπνίεο δελ πξνβιέπνληαλ ζηελ αξρηθή κειέηε, φκσο είλαη 

απαξαίηεηε ε πινπνίεζή ηνπο ιφγσ εμαηξεηηθά επεηγνπζψλ αλαγθψλ, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

πιαθνζηξψζεηο – θαηαζθεπέο πεδνδξνκίσλ-πεδφδξνκσλ-κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ, θπξίσο 

πεξηκεηξηθά ζε ζρνιηθά θηίξηα, ζε δεκφζηα θηίξηα ζε πιαηείεο θαη ζε νδνχο κε 

πξνβιήκαηα νκβξίσλ πδάησλ, (θαηαζθεπή ξείζξσλ), θαη κεγάιν θφξην θπθινθνξίαο. 

Οη εξγαζίεο πνπ αλακέλνληαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξνχζα ζχκβαζε είλαη νη 

θάησζη: 

 Οινθιήξσζε πιαθφζηξσζεο 41
νπ

 Γ. 

 Οινθιήξσζε πιαθφζηξσζεο 55
νπ 

Γ. 

 Δπηδηφξζσζε ξάκπαο - Οινθιήξσζε πιαθφζηξσζεο νδνχ Φιέκηλγθ (Ννζνθνκείν 

Αγ.Αλδξέα) 

 Πιαθφζηξσζε πεδφδξνκνπ Η.Ν Αγίσλ Πάλησλ (Πάξνδνο Δξελζηξψιε) 

 Δπηδηφξζσζε πεδνδξνκίνπ επί ηεο νδνχ Αθξσηεξίνπ (εξγαηηθέο Σαξακπνχξαο) 

Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο ζπκβαηηθέο δαπάλεο ηνπ έξγνπ.  

 

            Ζ  δεκνπξάηεζε  ηνπ  έξγνπ  έγηλε  ζηηο  15/11/2018 θαη  αλάδνρνο  αλαδείρζεθε ν 

Δ.Γ.Δ. θνο Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ κε κέζε ηεθκαξηή έθπησζεο 57,90% .   

 Σν ζπκθσλεηηθφ ηνπ έξγνπ κε αξηζκφ πξση. 41810/04-07-2019 ππεγξάθε ζηηο 

04/07/2019  θαη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 168.403,93€ (κε ΦΠΑ ). 

 Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 923/2018 απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 1
ν
 

πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη κε ηελ απφθαζε 187/2019 ηεο Ο.Δ. κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ην 2
ν
 πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ε νπνία 

λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. 98649/2019 εγθξηηηθή απφθαζε ηεο ΑΠΓΔ&Η.  

θπξψζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ 

ζηνλ Δ.Γ.Δ. θνλ Γεκήηξην Κσλζηαληίλνπ. 
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 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (ΑΣΑ. κε ΚΑΔ:30-

7324.00008). 

Ο 1
νο

 ΑΠΔ θαη ην 1
ν
 ΠΚΣΜΝΔ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 649/13/11/19 απφθαζε 

Γ. 

Ο 2
νο

 ΑΠΔ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζ’105/2020 Απφθαζε Γ.  θαζψο θαη ηελ 

ππ’αξηζ.23/12035/2020 απφθαζε Σερληθνχ πκβνπιίνπ ,  ηζνζθειηζκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή ζχκβαζε κε ζπλνιηθή δαπάλε 168.403,93 € (κε ΦΠΑ ) θαη ζπληάρζεθε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν/4412/2016 άξζξα 156 & 157 γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ αλάισζε ησλ 

απξνβιέπησλ δαπαλψλ θαη απμνκεηψζεηο ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ εληφο ηεο ίδηαο νκάδνο 

εξγαζηψλ, ρσξίο λα γίλεηαη αιιαγή βαζηθνχ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ θαη λα ζίγεηαη ε πιεξφηεηα 

θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ, ιφγσ παξαιείςεσλ ή ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο 

ηεο κειέηεο ή απφ απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο, νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Οη πνζφηεηεο πξνέθππηαλ απφ πξνκεηξεηηθά 

ζηνηρεία 

 Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ νξίζζεθε ζε έλα έηνο, ήηνη  κέρξη 

ηελ 04/07/2020 

 Έσο θαη ζήκεξα έρεη νινθιεξσζεί ην 80% ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

 

  

                      Ο Πρόεδρος         Ο Γραμμαηεύων 

 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ  ΝΘΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ                                                         
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