
    

 

Αριθμός 291  

19
η
 Σσνεδρίαζη 

Δημοηικού Σσμβοσλίοσ Παηρέφν 

ηης 30
ης

 Σεπηεμβρίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 30
η
 Σεπηεμβρίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη ώξα 19.00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 19/25-9-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης  

ζσνεδρίαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ, ζύκθωλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ηωλ (14) ζεκάηωλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεωο θαη ζπκκεηείραλ ηα παξαθάηω Μέιε ηνπ 

ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νιωκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) 

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

Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 11) ακνύξε- 

Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνύιηα νθία, 14) 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 18) 

Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 22) 

Σνπιγαξίδεο Θεόδωξνο, 23) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 25) Βνξίζεο 

Γηνλύζηνο, 26) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 27) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 28) Θενδωξόπνπινο Νηθόιανο, 29) 

Καπθάο Γεώξγηνο, 30) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 31) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 32) Νηξίληαο Θεόδωξνο, 

33) Ξπιηάο Θεόδωξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 35) Παηνύραο Υξήζηνο, 36) Ρώξνο Γεώξγηνο, 

37) βόιεο Κωλζηαληίλνο, 38) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 39) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέωλ, 40) 

Σζηκπνύθεο Ηωάλλεο θαη  41) Φωκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Φηινπνύινπ 

Μαξία θαη Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.  

Ο θ. Γξεγόξεο Ζιίαο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε, απνπζηάδωλ 

δηθαηνινγεκέλα.  

Οη θ.θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο, δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ηεο 

ζπλεδξίαζεο,  αιιά αξγόηεξα όπωο θαίλεηαη από ηα πξαθηηθά.  

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

Παηξέωλ. 

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

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

  (Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε ν θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, ελώ  απνρώξεζαλ νη 

θ.θ. Θενδωξόπνπινο Νηθόιανο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Καπθάο Γεώξγηνο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο, 

τρέη δε Γραμμαηεύοσζας ανέλαβε  η κα Γιαννιηζοπούλοσ Θοσλία) 

 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 6 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεωο: 

«Έγθξηζε 1
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίωζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή 

παηδηθώλ ραξώλ ζε λεπηαγωγείν», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ 

Έξγνπ, Ζ/Μ θαη Έξγωλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Αξρ/θνύ Έξγνπ- Ζ/Μ- Σκήκα Κνηλνρξήζηωλ 

Υώξωλ- κε αξηζ. 12603/18-9-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ  - κε αξηζ. 

12820/22-9-2020).  

 

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

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

 

Εγκρίνει ηελ 1ε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίωζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή παηδηθώλ 

ραξώλ ζε λεπηαγωγεία», πνπ θαηαζθεπάδεη ν αλάδνρνο «Σξίγθαο Βαζίιεηνο ηνπ Αλδξέα», 

έωο 15-04-2021, ζύκθωλα κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν.4412/16, κεηά ηελ κε αξ. πξωη. 41367/14-

09-2020 αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαηύπωζε 

ζύκθωλεο γλώκεο ηεο Γ/ζαο Τπεξεζίαο. 

 
Οη ιόγνη θαζπζηέξεζεο νινθιήξωζεο ηωλ εξγαζηώλ εληόο ηεο εγθεθξηκέλεο 

ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ (15-10-2020), είλαη νη εμήο: 

α) Δμάπιωζε θνξωλνϊνύ 

Ζ πξωηνθαλνύο κεγέζνπο πγεηνλνκηθή θξίζε, ιόγω ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνύ COVID-19 

θαη ηωλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ ηνπ, επεξέαζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο θνηλωληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε ηωλ δεκνζίωλ έξγωλ. 

Έηζη θαηά ην  ρξνληθό δηάζηεκα Μαξηίνπ – Απξηιίνπ έωο θαη ηηο αξρέο Μαΐνπ έκκεζα ή 

άκεζα ιόγω ηωλ επηπηώζεωλ ηνπ θνξωλνϊνύ δελ θαηέζηε δπλαηή ε εθηέιεζε εξγαζηώλ, είηε 

ιόγω ρνξεγήζεωο αδεηώλ ζην πξνζωπηθό ηνπ αλαδόρνπ είηε εμαηηίαο ηεο πιήξνπο αδπλακίαο 

πξόζθηεζεο ηωλ αλαγθαίωλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πιηθώλ, ιόγω ηεο ππνρξεωηηθήο 

δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηωλ πξνκεζεπηξηώλ επηρεηξήζεωλ είηε ιόγω αδπλακίαο εηζαγωγήο 

πιηθώλ από ρώξεο ηεο Δ.Δ. ή θαη ηξίηεο ρώξεο. 

ύκθωλα κε ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 24 (απόθαζε 01/15-04-2020 ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ πκβάζεωλ) κε ζέκα «Δηδηθά δεηήκαηα αλάζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ, ζην πιαίζην ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο 

ηνπ ηνύ COVID-19, θαζώο θαη ηωλ κέηξωλ γηα ηελ απνηξνπή ηεο δηαζπνξάο ηνπ», ζει. 17 

«……παρέτονηαι οι ακόλοσθες δσναηόηηηες ζηις αναθέηοσζες αρτές/αναθέηονηες θορείς: 

…..δ) τορήγηζη παράηαζης κάθε είδοσς ζσμβαηικών προθεζμιών»   

β)  Ζ αλαγθαηόηεηα ζύληαμεο αλαθεθαιαηωηηθνύ πίλαθα εξγαζηώλ πξνθεηκέλνπ λα 

εγθξηζνύλ εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή κειέηε θαη θαζίζηαηαη αλαγθαία ε 

εθηέιεζή ηνπο.  

 
 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ζύκβαζε ηνπ έξγνπ ππνγξάθζεθε ζηηο 16-10-2019 θαη ε 

ζπκβαηηθή πξνζεζκία ήηαλ έωο ηηο 15-10-2020. 
 

 
         Ο Πρόεδρος                                                                     Η   Γραμμαηεύοσζα 

 

 

 ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                             ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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