
  

 

Αρηζκός 64 

6
ε
 σλεδρίαζε 

Δεκοηηθού σκβοσιίοσ Παηρέφλ 

ηες 4
ες

 Μαρηίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην θηίρηο ΛΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, 

ζήκεξα ηελ 4
ε
 Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηε  θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. 

Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 4/19-2-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ηωλ (11) ζεκάηωλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεωο, ηα παξαθάηω Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

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

Αλδξέαο- Γξακκαηεύωλ, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – 

Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο 

Γηνλύζηνο - Αλη/ξρνο, 9) ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- 

Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- 

Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδωξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21) Αιεμόπνπινο 

Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) 

Θενδωξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Κνπλάβεο Αληώληνο, 27) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 28) Νηξίληαο 

Θεόδωξνο, 29) Ξπιηάο Θεόδωξνο, 30) Παηνύραο Υξήζηνο, 31) Ρώξνο Γεώξγηνο, 32) βόιεο 

Κωλζηαληίλνο, 33) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 34) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 35) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 36) 

Σζηκπνύθεο Ηωάλλεο, 37) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  38) Φωκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Καπθάο Γεώξγηνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέωλ θαη 

Νηθνιάνπ Αλδξέαο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ, τρέε δε Γρακκαηεύοληος αλέιαβε 

ο θ. Αλδρέας Παπαληθήηας.  

Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη Φηινπνύινπ Μαξία δελ ήιζαλ από 

ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα, όπωο θαίλεηαη παξαθάηω ζηα πξαθηηθά.  

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

Παηξέωλ. 

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

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

  Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Γξεγόξεο Ζιίαο, Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο 

θαη Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Νηξίληαο Θεόδωξνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, 

Σδαλάθνο Νηθόιανο, νιωκνύ Καηεξίλα, Σζηκπνύθεο Ηωάλλεο θαη Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.   

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 8 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεωο: 

«Έγθξηζε 4
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίωζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα θωηεηλώλ 

εκαηνδνηώλ, πιηθώλ θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

αληηδξόκεζε ηωλ νδώλ Κνξίλζνπ, Καλαθάξε- Ναπαξίλνπ, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

αλαδόρνπ εηαηξείαο», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθιωζεο θαη Έξγωλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Αξρ/θνύ Έξγνπ- Ζ/Μ- κε αξηζ. 

770/22-1-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 1723/7-2-2020).  

 

Σο ώκα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ηω κεηαμύ επαλήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν θ. 

Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο,  αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ αίηεζε ηνπ 

Αλαδόρνπ, κε αξ. πξωη. 52873-11/9/2019, ηε δηαηύπωζε γλώκεο ηεο Γηεύζπλζεο Αξρ. 

Έξγνπ-Ζ/Μ, ηε δηαηύπωζε ζεηηθήο γλώκεο από ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη 

ΑΔΑ: ΩΙΟΦΩΞΙ-30Π



  

 

αθνύ ν θ. Παξνύραο Υξήζηνο δήιωζε όηη θαηαυεθίδεη ην αλωηέξω ζέκα,  

 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΦΗΦΘΑ  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Εγθρίλεη ηελ 4ε παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίωζεο ηνπ Έξγνπ «Πξνκήζεηα Φωηεηλώλ 

εκαηνδνηώλ, πιηθώλ Καηαθόξπθεο θαη Οξηδόληηαο ήκαλζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

αληηδξόκεζε ηωλ Οδώλ Κνξίλζνπ, Καλαθάξε – Ναπαξίλνπ, Δγθαηάζηαζε θαη Λεηηνπξγία  

ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο  Κ/μία  «Αζ. Καϊκαθάο-Η. Αξγπξόπνπινο-Υαξ. αρπαηδίδεο», έωο 16-

02-2020, ζύκθωλα κε ηε δηαηύπωζε ζεηηθήο γλώκεο από ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

θαη ηε Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ,  

 

Οη ιόγνη πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ θαζπζηέξεζε εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλωλ 

εξγαζηώλ ηνπ αλωηέξω έξγνπ είλαη νη θάηωζη: 
 Ζ αλακνλή από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηωλ νξηζηηθνπνηεκέλωλ κειεηώλ 

θαη απνθάζεωλ γηα ζεηξά ζεκάηωλ όπωο:   

• Αιιαγή πνξείαο γξακκώλ αζηηθνύ ΚΣΔΛ 

• Διεγρόκελε ζηάζκεπζε, ζηάζεηο ιεωθνξείωλ, θάδνπο απνξξηκκάηωλ, 

αδεηνδνηεκέλωλ ζέζεωλ ζηάζκεπζεο, εηζόδνπο-εμόδνπο parking, λέωλ ρώξωλ γηα 

πηάηζεο ηαμί θιπ. 

• Οινθιήξωζε δηακόξθωζεο ηνπ λένπ θόκβνπ Παπαθιέζζα & Κνξίλζνπ 

• Απνκάθξπλζε ηεο πηάηζαο ηαμί, ηωλ θάδωλ θαη ινηπώλ εκπνδίωλ ζηνλ θόκβν 

Κνξίλζνπ & Σξ. Ναπάξρωλ, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξωζνύλ ηα δύν θαηεηιεκκέλα 

ηκήκαηα κε θπβόιηζνπο ζύκθωλα κε ηε κειέηε 

• Απνκάθξπλζε ηθξηωκάηωλ από θηίξην ζηνλ θόκβν Δξκνύ & Καλαθάξε, 

πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνύλ νη ελαπνκείλαληεο ηζηνί θαη ζεκαηνδόηεο 

• Τινπνίεζε λέαο ζρεδίαζεο ηωλ πεδνδξνκίωλ επί ηεο Αγ. Νηθνιάνπ ζην ηκήκα 

ηεο κεηαμύ Μαηδώλνο & Κνξίλζνπ, ζύκθωλα κε ηελ κειέηε, αθνύ πξνεγεζνύλ ε 

απνκάθξπλζε ηωλ θαηαζθεπώλ από ηα θαηαζηήκαηα θαη ε θαζαίξεζε ηωλ πξόζζεηωλ 

πεδνδξνκίωλ 

• Τινπνίεζε ηεο λέαο ζρεδίαζεο ηωλ λεζίδωλ επί ηεο νδνύ Κηιθίο & Κνξίλζνπ, 

ζύκθωλα κε ηελ κειέηε 

• Τινπνίεζε ηεο λέαο ζρεδίαζεο ηεο πιαηείαο επί ηωλ νδώλ Αγ. νθίαο, Κηιθίο 

& Κωλζηαληηλνππόιεωο, ζύκθωλα κε ηελ κειέηε κε ηαπηόρξνλε απνκάθξπλζε ηεο 

πηάηζαο ηαμί & δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο. 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

          θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Φωηεηλώλ εκαηνδνηώλ θαη πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο πιηθώλ θαηαθόξπθεο θαη 

νξηδόληηαο ζήκαλζεο. 

         ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε νινθιεξωκέλε θαηαθόξπθε/νξηδόληηα ζήκαλζε θαη θωηεηλή 

ζεκαηνδόηεζε κε ελζωκαηνκέλν ζύζηεκα ζπληνληζκνύ ζε πιήξε ιεηηνπξγία κεηά ηωλ 

απαξαίηεηωλ δνκηθώλ παξεκβάζεωλ ζηηο   αληηδξνκεκέλεο νδνύο Κνξίλζνπ θαη Καλαθάξε-

Ναπαξίλνπ θαη ζηελ ακθηδξνκεκέλε  νδό Αγ. νθίαο. 

       Απνηέιεζκα είλαη ε επαξθήο θαηαθόξπθε/νξηδόληηα ζήκαλζε θαη θωηεηλή 

ζεκαηνδόηεζε  γηα ηελ πιήξε   αληηδξόκεζε ηωλ νδώλ Κνξίλζνπ θαη Καλαθάξε-Ναπαξίλνπ 

θαη ζηελ ακθηδξόκεζε ηεο νδνύ Αγ. νθίαο. 

 

ΑΔΑ: ΩΙΟΦΩΞΙ-30Π



  

 

 

ΤΝΟΠΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΟΘΥΕΘΧΝ ΕΡΓΟΤ 

         1. ΣΟΘΥΕΘΑ 

ΜΕΛΕΣΗ 

       α) Κύξηνο ηνπ 

έξγνπ 

   

Γήκνο Παηξέωλ 

   β) 

Πξνϋπνινγηζκόο 

   

1.408.800,00 € 

   
         2. ΣΟΘΥΕΘΑ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

      α) Ζκεξνκελία 

δεκνπξάηεζεο 

  

4/5/2017 

   β) ύζηεκα δεκνπξάηεζεο 

  

Δπί Μέξνπο Πνζνζηά  Έθπηωζεο 

 γ) Έθπηωζε 

   

61,13% 

   δ) Απόθαζε εγθξίζεωο 

πξαθηηθνύ 

  

810/31-10-2017 

  ε) Πνζό ζπκθωλεηηθνύ 

  

441.628,42 € ρωξίο ΦΠΑ  

   

    

547.619,24 € κε ΦΠΑ  

  ζη)Ζκεξνκελία 

ζπκθωλεηηθνύ 

  

28/2/2018 

   
         3. ΣΟΘΥΕΘΑ 

ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΕΡΓΟΤ 

      α) Αξρηθή πξνζεζκία 

πεξαίωζεο 

  

28/11/2018 

    
 

 

                     O Πρόεδρος                 Ο Γρακκαηεύφλ  

 

 

 

    ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ ΜΕΛΑ               ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΘΚΗΣΑ 
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