
Αριθμός 258  

17
η
 σνεδρίαζη 

Δημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέφν 

ηης 16
ης

 επηεμβρίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 16
η
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ψξα 17.30, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 17/11-9-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη 

δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης  

ζσνεδρίαζη ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ, ζχκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (51) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ 

ψκαηνο: 

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

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

6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- 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) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- 

Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο 

Αλδξέαο, 19) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 21) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 

22) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 23) Γξεγφξεο Ζιίαο, 24) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 25) Γνχξνο 

Αζαλάζηνο, 26) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 27) Καπθάο Γεψξγηνο, 28) Κνπλάβεο Αληψληνο, 29) 

Μνίξαιεο Νηθφιανο, 30) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 31) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 32) Νηξίληαο 

Θεφδσξνο, 33) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 35) Παηνχραο Υξήζηνο, 36) βφιεο 

Κσλζηαληίλνο, 37) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 38) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 39) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 40) 

Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 41) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 42) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  

43) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλχζηνο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Φηινπνχινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας 

αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία. 

Οη θ.θ.  Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο θαη  Ρψξνο Γεψξγηνο, δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε απφ 

ηελ αξρή απηήο, αιιά αξγφηεξα.  

 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 ζηελ ηειεδηάζθεςε εηζήιζαλ νη θ.θ. Ρψξνο  Γεψξγηνο θαη Κνξδάο 

Υξήζηνο, ελψ απνρψξεζαλ νη θ.θ. Καπθάο Γεψξγηνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Νηξίληαο Θεφδσξνο, Σδαλάθνο Νηθφιανο, Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο  θαη 

Σζηκπνχθεο Ησάλλεο). 

 (Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη απφ ηελ ηειεδηάζθεςε απνρψξεζε ν θ. Μειάο Παλαγηψηεο- 

Πξφεδξνο, τρέη δε Προεδρεύοσζας  αλέιαβε ε θα νισκνχ Αηθαηεξίλε- Αληηπξφεδξνο). 

 

ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξνεδξεχνπζα  εηζάγεη ην αξηζ. 28  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε 1
εο

 παξάηαζεο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

πεξηνρήο Καλδξηαλίθσλ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ 

Αξρ/θνχ Έξγνπ, Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο- κε αξηζ. 10421/4-8-

2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη α.α.- κε αξηζ. 10437/4-8-2020).  

 

Σο ώμα, αθνχ άθνπζε ηελ θα Πξνεδξεχνπζα θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

 

χκθσλα κε: 

 Σν άξζξν 147 ηνπ  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» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ: 

- Σελ ππ’αξηζ.68491/02.12.2019 εηδηθή πξφζθιεζε ηεο ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

μεθηλήζεη ην έξγν. 

- Σν ππ’αξηζ.πξση.69597/09-12-2019 απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο ΑΗΡΚΑΜ ΑΣΔ ζηελ 

εηδηθή πξφζθιεζε βάζεη ηνπ νπνίνπ αδπλαηνχζε  λα μεθηλήζεη  εξγαζίεο ιφγσ κε 

νινθιήξσζεο εξγνιαβίαο αληηθαηάζηαζεο δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο ΓΔΤΑΠ ζηελ πεξηνρή ησλ 

Καλδξηάληθσλ. 

- Σελ ππ’αξηζ.5364/04-02-2020 εθ λένπ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηελ νπνία 

θιήζεθε ε  αλάδνρνο εηαηξεία  γηα έλαξμε ησλ εξγαζηψλ (έρνληαο ππφςε ην ππ’αξηζ.1424/14-

1-2020 έγγξαθν ηεο ΓΔΤΑΠ γηα νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο Γηθηχνπ 

Ύδξεπζεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή έσο ηηο 14/2/2020 ). 

- Σν επηθαηξνπνηεκέλν εθ λένπ ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ 

κεηά ηελ αλσηέξσ εηδηθή  πξφζθιεζε ζηηο 04/02/2020 (ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο –νξγάλσζε 

ζπλεξγεηψλ, εξγνηαμίνπ εθζθαθέο θηι). 

- Σηο επί ηφπνπ απξφβιεπηεο δπζρέξεηεο ηνπ έξγνπ ιφγσ χπαξμεο παληνξξνηθνχ αγσγνχ, 

ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζηα 20-25 εθαηνζηά θάησ απφ ηελ εξπζξά ηνπ πθηζηάκελνπ δξφκνπ θαη 

ζε πνιιά ζεκεία ήηαλ θαηεζηξακκέλεο νη παξεηέο ηνπο θαη είρε θαηαξξεχζεη κεγάιν ηκήκα 

ηεο  νξνθήο απηψλ  γηα ηηο νπνίεο ελεκεξψζεθε άκεζα ε ΓΔΤΑΠ πξνθεηκέλνπ λα επέκβεη κε 

ην ππ’αξηζ.9437/25-2-2020 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ. 

- Σν ππ’αξηζ.12327/16.3.2020 ηεο ΓΔΤΑΠ φηη πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηε κειέηε &  

απνθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο φιεο ηεο πεξηνρήο ησλ Καλδξηάληθσλ κε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία απνπεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ γχξσ ζηνπο 2 &1/2 κήλεο. 

- Σελ ππ’αξηζ.13350/30-3-2020 έγγξαθε εληνιή ηεο ππεξεζίαο γηα πξνζσξηλή 

ζθπξνδέηεζε νδψλ ζηε πεξηνρή ησλ Καλδξηάληθσλ.  

- Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 32662/29-7-2020  αίηεζε παξάηαζεο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηεο 

Αλαδφρνπ εηαηξείαο AIRKAM ATE, έφς ηις 19/4/2021 με αναθεώρηζη  (233 ημέρες 

παράηαζη),  θαζψο ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε κε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα δηθή ηεοπ, αιιά ζε φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

- Σηο φπνηεο θαζπζηεξήζεηο νινθιήξσζεο εξγαζηψλ πνπ νθείινληαη ζηηο δπζθνιίεο θαη 

ζηα έθηαθηα κέηξα ησλ ππεξεζηψλ ιφγσ θνξσλντνχ (Covid-19), απφ αξρέο Μαξηίνπ έσο θαη 

ζήκεξα. 

- Σν γεγνλφο φηη έσο θαη ηελ 28
ε
/7/2020 ε ΓΔΤΑΠ δελ έρεη νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ Παληνξξντθνχ Αγσγνχ, νη νπνίεο είλαη ζε εμέιημε. 
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Εγκρίνει ηελ 1
ε
 παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πεξηνρήο Καλδξηαλίθσλ Γήκνπ Παηξέσλ», ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο 

ΑΗΡΚΑΜ ΑΣΔ,  αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  1.000.000€ ( κε  Φ.Π.Α.), έσο ηηο 19/04/2021, κε 

αλαζεψξεζε.  

                                                    

Διευκρινίζεται ότι: 

Ζ  δεκνπξάηεζε  ηνπ  έξγνπ  έγηλε  ζηηο  10/05/2019 θαη  κεηνδφηεο  αλαδείρζεθε  ε 

εηαηξεία ΑΗΡΚΑΜ ΑΣΔ κε  κέζε ηεθκαξηή έθπησζεο  25.11%  θαη  γίλνληαη γλσζηά ηα 

θάησζη:  

 -Σν ζπκθσλεηηθφ ηνπ έξγνπ κε αξηζκφ πξση. 61687/2019 ππεγξάθε ζηηο 29/10/2019  

θαη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο αλήιζε ζην πνζφ ησλ 748.887,05 € (κε ΦΠΑ ). 

 -Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πξάζηλν ηακείν Αλάπηπμεο & Ηδ. Πφξνπο. κε ΚΑΔ:30-

7336.00002 

 -Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ είρε νξηζηεί  ζε δέθα κήλεο,  ήηνη  

κέρξη ηελ 29
ε
/08/2020. 

 

 

               Η Προεδρεύοσζα                                                    Η Γραμμαηεύοσζα 

 

 

 

         ΚΑΣΕΡΘΝΑ  ΟΛΩΜΟΤ                              ΘΟΤΛΘΑ  ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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