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 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα ηνύιε» 

ζην Πακπεινπνλλεζηαθό ηάδην, ζήκεξα ηελ 22
α
 Θοσλίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη ώξα 17.30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 15/17-7-2020 ε νπνία εθδόζεθε 

λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ (44) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία - Γξακκαηεύνπζα, 3) 

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

Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα 

Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληώληνο, 26) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 27) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 28) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 29) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 30) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 31) 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 32) Παηνύραο Υξήζηνο, 33) Ρώξνο Γεώξγηνο, 34) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 

35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  

38) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη 

Φηινπνύινπ Μαξία δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο.  

Οη θπξίεο νισκνύ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο 

δηθαηνινγεκέλα. 

Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο 

θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.   

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, Νηθνιόπνπινο 

Νηθόιανο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο θαη 

Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.  

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 29 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή – 

επηζθεπή πεδνδξνκίσλ θαη κηθξώλ ηερληθώλ έξγσλ ζην Γήκν Παηξέσλ»», (ζρεηηθό 

εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ & Έξγσλ Τπνδνκήο - 

Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο - Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο - κε αξηζ. 

9326/16-07-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ - κε αξηζ. 9345/16-07-

2020).  

 

 Το Σώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή - Αλη/ξρνπ,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 
 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:  
1. Με ηελ ππ’ αξηζκό 995/2016 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εγθξίζεθε ε κειέηε 

θαηαζθεπήο ηνπ ππ’ όςηλ έξγνπ θαη λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ  ππ’ αξηζκό 249405/16/31-01-2017 

όκνηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο . 

2. Ζ δεκνπξαζία έγηλε ζηηο 25-04-2017 ην δε πξαθηηθό ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζκό 475/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη 

λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκό 162431/31-07-2017 εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο κε 

ηελ νπνία θπξώζεθαλ ηα Πξαθηηθά ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αλαδείρζεθε ν 

Δ.Γ.Δ. θνο Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ, ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ην έξγν κε κέζε έθπησζε 55,45% 

κε πνζόλ ζύκβαζεο γηα εξγαζίεο θαη Γ.Δ. θαη Ο.Δ. 105.812,45 € ζπλ 15.871,87 € γηα 

απξόβιεπηα ζπλ 4.062,06€ γηα αλαζεώξεζε ζπλ Φ.Π.Α. 30.179,13 € θαη κε Γεληθό ύλνιν 

155.925,51€. 

3. Ζ εξγνιαβηθή ζύκβαζε ππνγξάθεθε ηελ 20-09-2017 θαη ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο 

ηνπ έξγνπ είλαη 365 (ηξηαθόζηεο εμήληα πέληε εκέξεο) δειαδή έσο ηελ 20/09/2018.  

4. Με ηελ ππ’ αξηζ. 744/2018 εγθξίζεθε ν 1
νο

 Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο εξγαζηώλ & ε 1
ε
 

παξάηαζε εξγαζηώλ έσο 10-12-2018. 

5. Με ην ππ’ αξηζ. 84618/2018 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο εδόζε παξάηαζε έσο 10-03-2019. 

6. Με ηελ ππ’ αξηζ. 307/2019 απόθαζε Γ. εγθξίζεθε ν 2
νο

 Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο 

εξγαζηώλ (Σαθηνπνηεηηθόο) & ην 1
ν
 Π.Κ.Ν.Σ.Μ.Δ, ν νπνίνο είλαη ηζνζθειηζκέλνο ζύκθσλα κε 

ηελ αξρηθή ζύκβαζε θαη ε ρξήζε ησλ απξνβιέπησλ δαπαλώλ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. 

35/26040/Δ1411/2019 γλσκνδόηεζε ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ ζηηο 22/04/2019 θαη 

δηακνξθώζεθε ζην πνζό ησλ 155.925,51€ 

7. Σν αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο αθνξά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο – αλαθαηαζθεπήο λέσλ 

πεδνδξνκίσλ θαη πεδόδξνκσλ θαζώο θαη ηελ επηζθεπή-ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ-

πεδόδξνκσλ ζε δηάθνξεο νδνύο ηεο πόιεσο ησλ Παηξώλ, ηδηαίηεξα πεδνδξνκίσλ πεξηκεηξηθά 

ζρνιηθώλ θηηξίσλ κε ζθνπό ηελ απξόζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδώλ θαη αηόκσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο επ’ απηώλ αιιά θαη κηθξά ηερληθά έξγα όπνπ απηά θξίζεθαλ απαξαίηεηα. 

8. Ζ Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππ' όςε ηεο ηελ από 07/05/2019 ηειηθή επηκέηξεζε, ζεσξεκέλε από 

ηνλ Γ/ληή Έξγσλ θ. Γεώξγην πειησηόπνπιν θαη ππνγεγξακκέλε αλεπηθύιαθηα από ηνλ 

αλάδνρν Μεραληθό ηνπ έξγνπ, ηελ από 10/03/2019 βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ (Αξ. 

πξση. Δ898/2019) ππνγεγξακκέλε από ηνλ Γ/ληή Έξγσλ θν Γεώξγην πειησηόπνπιν, ηα 

ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο εξγνιαβίαο θαη ην Φ.Α.Τ. – .Α.Τ. ηνπ έξγνπ, κεηέβε ζηηο 14/07/2020 

ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ θαη παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ παξέιαβε ην ππόςε έξγν αθνύ δηαπίζησζε 

όηη νη εξγαζίεο έγηλαλ έληερλα από ηνλ αλάδνρν ζύκθσλα κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο θαη αθνύ δηαπίζησζε ηελ έληερλε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, παξέιαβε απηέο πνζνηηθά & πνηνηηθά θαη ζπλέηαμε ην ζρεηηθό 

πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο & Οξηζηηθήο παξαιαβήο. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην εγκρίνει ην Πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο θαη 

Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ – ΔΠΗΚΔΤΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ 

ΜΗΚΡΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ».  

 

 

Ο Πρόεδρος                          Η Γραμμαηεύοσζα 

 

 

            ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ               ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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