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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 21η Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 26/17-7-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (23) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο
434/2020).
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο
434/2020).
Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 435/2020).
Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 442/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθό κέινο δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη
θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..

ην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (23) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ. θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε
παζζαιόηνηρνπ ζηα όξηα νηθνπέδνπ 4νπ ΓΔΛ κε πάξνδν Αξόεο»», (ζρεηηθό ην ππ’
αξηζ. 9554/20-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ.
9550/17-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη
Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Σκήκα Οδνπνηίαο), ε
νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα
- ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε: α) ηνπ 2νπ ΑΠΔ θαη β) ηνπ 1νπ ΠΚΣΜΝΔ. ηνπ έξγνπ:
«Δπέθηαζε παζζαιόηνηρνπ ζηα όξηα νηθνπέδνπ 4νπ ΓΔΛ Παηξώλ κε πάξνδν
Αξόεο»΄΄ - αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ
Δπηβιέπνληα Μεραληθνύ ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε παζζαιόηνηρνπ ζηα όξηα νηθνπέδνπ
4νπ ΓΔΛ Παηξώλ κε πάξνδν Αξόεο», κε αλάδνρν ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε:
ΑΝΟΓΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ δ.η. ΑΝΟΓΟ Α.Σ.Δ. θαη κε ηελ νπνία εηζεγείηαη λα εγθξηζεί ν 2νο
ΑΠΔ θαη ην 1ν ΠΚΣΜΝΔ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. - ύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.21/2017
κειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο
κειέηεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 570.000,00 επξώ
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). - Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε
παζζαιόηνηρνπ ζηα όξηα νηθνπέδνπ 4νπ ΓΔΛ Παηξώλ κε πάξνδν Αξόεο»,
αλαηέζεθε θαηόπηλ ηεο 397/2018 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ
ζηελ
εξγνιεπηηθή
επηρείξεζε:
ΑΝΟΓΟ
ΣΔΥΝΙΚΗ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ κε δ.η.
ΑΝΟΓΟ Α.Σ.Δ., ε νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο θαηά ηελ ειεθηξνληθή
εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζηηο 11 Μαΐνπ 2018. - Η ζύκβαζε
κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ αλαδόρνπ ππνγξάθεθε ζηηο 17/07/2018 γηα
πνζό 261.740,01 επξώ κε Φ.Π.Α. - Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
ρξεκαηνδνηνύληαη από ΑΣΑ (Κ.Α.Δ. 30-7326.00003). - Η αξρηθή πξνζεζκία
πεξαίσζεο ήηαλ Γώδεθα (12) εκεξνινγηαθνί κήλεο, ήηνη έσο ηηο 17/07/2019. - Με
ηελ ππ’ αξηζ. 408/2019 απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εγθξίζεθε ε 1ε
παξάηαζε ηνπ έξγνπ έσο ηελ 31/10/2019. - Με ηελ ππ’ αξηζ. 651/2019 απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε 2ε παξάηαζε ηνπ Έξγνπ έσο 31/01/2020. Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζύκθσλα: α) κε ηελ ζπλεκκέλε Έθζεζε ηνπ Δπηβιέπνληα
Μεραληθνύ ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο θαη β)
κε ηελ γλσκνδόηεζε ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Π.Γ.Δ., ην νπνίν ζπλεδξίαζε
ζηηο 08/07/2020 θαη καο δηαβηβάζζεθε κε ην ππ’ αξηζ. 89/09-07-2020 έγγξαθό ηνπ,
παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ζώκα θαη εγθξίλεη: - Σνλ 2ν ΑΠΔ θαη ην 1ν
ΠΚΣΜΝΔ. ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε παζζαιόηνηρνπ ζηα όξηα νηθνπέδνπ 4νπ ΓΔΛ
Παηξώλ κε πάξνδν Αξόεο». - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη
Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο.Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4625/2019), εγκρίνει ηνλ 2ν
Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ (2ν Α.Π.Δ.) θαη ηνλ 1ν Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ
έξγνπ: «Δπέκηαζη παζζαλόηοιτοσ ζηα όρια οικοπέδοσ 4οσ ΓΔΛ με πάροδο
Αρόης», ζύκθσλα κε ηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ.
Διευκρινίζεται ότι:
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 21/2017 κειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ, ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
570.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.).
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Δπέθηαζε παζζαιόηνηρνπ ζηα όξηα νηθνπέδνπ 4νπ
ΓΔΛ Παηξώλ κε πάξνδν Αξόεο», αλαηέζεθε θαηόπηλ ηεο αξηζ. 397/2018 απόθαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε:
ΑΝΟΓΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΔΣΑΙΡΔΙΑ κε δ.η. ΑΝΟΓΟ Α.Σ.Δ., ε νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο θαηά ηελ
ειεθηξνληθή εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, ζηηο 11 Μαΐνπ 2018.
Η ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ αλαδόρνπ ππνγξάθεθε ζηηο
17/07/2018 γηα πνζό 261.740,01 €, κε Φ.Π.Α.
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Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από ΑΣΑ (Κ.Α.Δ. 307326.00003).
Η αξρηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ήηαλ Γώδεθα (12) εκεξνινγηαθνί κήλεο, ήηνη
έσο ηηο 17/07/2019.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 408/2019 απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εγθξίζεθε
ε
ε 1 παξάηαζε ηνπ έξγνπ έσο ηελ 31ε/10/2019.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 651/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε
ε
2 παξάηαζε ηνπ Έξγνπ έσο ηελ 31ε/01/2020.
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