
Αρηζκός 229  

16
ε
 σλεδρίαζε - Έθηαθηε 

Δεκοηηθού σκβοσιίοσ Παηρέωλ 

ηες 27
ες

 Θοσιίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 27
ε
 Θοσιίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ψξα 15.00 κεηά απφ γξαπηή 

επείγνπζα πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 16/24-7-2020 ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη 

δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζω ηειεδηάζθεψες 

έθηαθηε ζσλεδρίαζε ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-

2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα 

ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης 

ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» θαη ηελ αξηζ. 

163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο: 

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

Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία – Γξακκαηεχνπζα, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο 

Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 6) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 7) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 

8) Αζπξνχιηα νθία, 9) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 10) Μνδέο Αζαλάζηνο, 11) Νηάξνπ Μαξία, 12) 

Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 13) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 14) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 15) 

Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 16) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 17) Καπθάο Γεψξγηνο, 18) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 19) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 20) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 21) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 22) 

Παηνχραο Υξήζηνο, 23) Ρψξνο Γεψξγηνο,  24) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 25) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 

26) Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 27) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 28) Υξπζαλζαθφπνπινο 

Αιέμαλδξνο θαη  29) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνχξε – Βαγελά 

Αθξηβή, Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία, Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 

Βνξίζεο Γηνλχζηνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Μνίξαιεο Νηθφιανο, Ξπιηάο 

Θεφδσξνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη Φηινπνχινπ Μαξία δελ εηζήιζαλ ζηελ 

ηειεδηάζθεςε απφ ηελ αξρή απηήο, αιιά αξγφηεξα.  

Οη θ.θ. Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο, Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο θαη 

Κνπλάβεο Αληψληνο δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ ηειεδηάζθεςε εηζήιζαλ θαη νη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, 

Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνχξε – Βαγελά Αθξηβή, Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία, 

Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Βνξίζεο Γηνλχζηνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, 

Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Μνίξαιεο Νηθφιανο, Ξπιηάο Θεφδσξνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη Φηινπνχινπ Μαξία.  

 

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

«Έγθξηζε 5
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα 

θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ, πιηθψλ θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηαο ζήκαλζεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ αληηδξφκεζε ησλ νδψλ Κνξίλζνπ-Καλαθάξε-Ναπαξίλνπ, εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνχ Έξγνπ, Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ- Γ/λζε Αξρ/θνχ Έξγνπ- Ζ/Μ- Σκήκα Ζ/Μ- κε 
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αξηζ. 9492/20-7-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 9597/21-7-

2020).  

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

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ.  

 Καηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο, νη θ.θ. Ρψξνο Γεψξγηνο, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 

Γξεγφξεο Ζιίαο, Σδαλάθνο Νηθφιανο, Παηνχραο Υξήζηνο θαη Νηξίληαο Θεφδσξνο ςήθηζαλ 

«ιεσθό».   
Με ηε δηεπθξίληζε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν 

αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, «αλ θάπνην κέινο  αρλεζεί ςήθν ή 

δώζεη ιεσθή ψήθο, ιογίδεηαη ως παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ 

θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ», ηο ώκα: 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

     Λαμβάνοντας σπόψιν: 

1. Σελ Αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ κε αξ. πξση. 2425-20/01/2020. 

2. Σε Γηαηχπσζε γλψκεο Γηεχζπλζεο Αξρ. Έξγνπ-Ζ/Μ. 

3. Σε Γηαηχπσζε Θεηηθήο γλψκεο απφ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

 

          Εγθρίλεη ηελ 5ε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ Έξγνπ «Πξνκήζεηα Φσηεηλψλ 

εκαηνδνηψλ, πιηθψλ Καηαθφξπθεο θαη Οξηδφληηαο ήκαλζεο  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αληηδξφκεζε ησλ Οδψλ Κνξίλζνπ, Καλαθάξε – Ναπαξίλνπ, Δγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία» 

ηεο Αλαδφρνπ εηαηξίαο «Κ/μία Αζ. Κατκαθάο-Η. Αξγπξφπνπινο-Υαξ. αρπαηδίδεο», έσο 16-

08-2020. 

 

Διεσκρινίζεται ότι: 

         θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Φσηεηλψλ εκαηνδνηψλ θαη πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο πιηθψλ θαηαθφξπθεο θαη 

νξηδφληηαο ζήκαλζεο. 

         ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε νινθιεξσκέλε θαηαθφξπθε/νξηδφληηα ζήκαλζε θαη θσηεηλή 

ζεκαηνδφηεζε κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ζπληνληζκνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία κεηά ησλ 

απαξαίηεησλ δνκηθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο   αληηδξνκεκέλεο νδνχο Κνξίλζνπ θαη Καλαθάξε-

Ναπαξίλνπ θαη ζηελ ακθηδξνκεκέλε  νδφ Αγ. νθίαο. 

       Απνηέιεζκα είλαη ε επαξθήο θαηαθφξπθε/νξηδφληηα ζήκαλζε θαη θσηεηλή 

ζεκαηνδφηεζε γηα ηελ πιήξε   αληηδξφκεζε ησλ νδψλ Κνξίλζνπ θαη Καλαθάξε-Ναπαξίλνπ 

θαη ζηελ ακθηδξφκεζε ηεο νδνχ Αγ. νθίαο. 

 

ΤΝΟΠΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΟΘΥΕΘΩΝ ΕΡΓΟΤ 

         1. ΣΟΘΥΕΘΑ 

ΜΕΛΕΣΗ 

       α) Κχξηνο ηνπ έξγνπ 

   

Γήκνο Παηξέσλ 

   β) Πξνυπνινγηζκφο 

   

1.408.800,00 € 

   2. ΣΟΘΥΕΘΑ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

      α) Ζκεξνκελία 

δεκνπξάηεζεο 

  

4/5/2017 
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β) χζηεκα δεκνπξάηεζεο 

  

Δπί Μέξνπο Πνζνζηά  Έθπησζεο 

 γ) Έθπησζε 

   

61,13% 

   δ) Απφθαζε εγθξίζεσο 

πξαθηηθνχ 

  

810/31-10-2017 

  ε) Πνζφ ζπκθσλεηηθνχ 

  

441.628,42 € ρσξίο ΦΠΑ  

   

    

547.619,24 € κε ΦΠΑ  

  ζη) Ζκεξνκελία 

ζπκθσλεηηθνχ 

  

28/2/2018 

   
         3. ΣΟΘΥΕΘΑ 

ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΕΡΓΟΤ 

      α) Αξρηθή πξνζεζκία 

πεξαίσζεο 

  

28/11/2018 

    

 

 

   
          

Πξνέγθξηζε 5εο παξάηαζεο: 

Καηφπηλ ηεο αηηήζεσο (κε αξ. πξση. 2425-20/01/2020) ηεο Αλαδφρνπ ηνπ ελ ιφγσ 

έξγνπ «Κ/μία Αζ. Κατκαθάο-Η. Αξγπξφπνπινο-Υαξ. αρπαηδίδεο», γηα παξάηαζε ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ κέρξη 16-08-2020, γλσζηνπνηήζεθε ε  ζχκθσλε γλψκε 

ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο  γηα παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ κέρξη 16-08-

2020, γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ: 

           Ζ αλακνλή απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ησλ νξηζηηθνπνηεκέλσλ κειεηψλ 

θαη απνθάζεσλ γηα ζεηξά ζεκάησλ φπσο:   

• αιιαγή πνξείαο γξακκψλ αζηηθνχ ΚΣΔΛ 

• ειεγρφκελε ζηάζκεπζε, ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, θάδνπο απνξξηκκάησλ, αδεηνδνηεκέλσλ 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, εηζφδνπο-εμφδνπο parking, λέσλ ρψξσλ γηα πηάηζεο ηαμί θιπ. 

• νινθιήξσζε δηακφξθσζεο ηνπ λένπ θφκβνπ Παπαθιέζζα & Κνξίλζνπ 

• απνκάθξπλζε ηεο πηάηζαο ηαμί, ησλ θάδσλ θαη ινηπψλ εκπνδίσλ ζηνλ θφκβν Κνξίλζνπ & 

Σξ. Ναπάξρσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξσζνχλ ηα δχν θαηεηιεκκέλα ηκήκαηα κε θπβφιηζνπο 

ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

• απνκάθξπλζε ηθξησκάησλ απφ θηίξην ζηνλ θφκβν Δξκνχ & Καλαθάξε, πξνθεηκέλνπ λα 

εγθαηαζηαζνχλ νη ελαπνκείλαληεο ηζηνί θαη ζεκαηνδφηεο 

• πινπνίεζε λέαο ζρεδίαζεο ησλ πεδνδξνκίσλ επί ηεο Αγ. Νηθνιάνπ ζην ηκήκα ηεο κεηαμχ 

Μαηδψλνο & Κνξίλζνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, αθνχ πξνεγεζνχλ ε απνκάθξπλζε ησλ 

θαηαζθεπψλ απφ ηα θαηαζηήκαηα θαη ε θαζαίξεζε ησλ πξφζζεησλ πεδνδξνκίσλ 

• πινπνίεζε ηεο λέαο ζρεδίαζεο ησλ λεζίδσλ επί ηεο νδνχ Κηιθίο & Κνξίλζνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε 

• πινπνίεζε ηεο λέαο ζρεδίαζεο ηεο πιαηείαο επί ησλ νδψλ Αγ. νθίαο, Κηιθίο & 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε κε ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε ηεο πηάηζαο 

ηαμί & δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο. 

 
          Ο Πρόεδρος                                    Ο Γρακκαηέας 

 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ                                        ΑΝΔΡΕΑ ΝΘΚΟΛΑΟΤ 
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