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23η Σσνεδρίαζη
Δημοηικού Σσμβοσλίοσ Παηρέφν
ηης 26ης Οκηφβρίοσ 2020
------------------------

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 26η Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 15.00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 23/22-10-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη
δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ,
γηα ηελ εμέηαζε ησλ (28) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε
ηνπ ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3)
Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 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 ΓηνλύζηνοΑλη/ξρνο, 11) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13)
Αζπξνύιηα νθία, 14) Γθέζηα Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17)
Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο
Θεόδσξνο, 21) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Γνύξνο Αζαλάζηνο,
24) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 25) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 26) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 27) Ξπιηάο
Θεόδσξνο, 28) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 29) Παηνύραο Υξήζηνο, 30) Ρώξνο Γεώξγηνο, 31) βόιεο
Κσλζηαληίλνο, 32) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 33) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 34) Σζηκπνύθεο
Ησάλλεο, 35) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 36) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Εαθεηξόπνπινο
Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο,
Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη
θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Νηξίληαο Θεόδσξνο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, δελ εηζήιζαλ
από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Νηξίληαο
Θεόδσξνο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο).

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 17 ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο: «Έγθξηζε 1εο παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Δξγαζίεο
ππξαζθάιεηαο ζε ρνιηθά πγθξνηήκαηα», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ
Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μερ/θνύ ΔμνπιηζκνύΓ/λζε Αξρ/θνύ Έξγνπ – Ζ/Μ- κε αξηζ. 14187/12-10-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό
ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 14310/14-10-2020).
Το Σώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ:
Λαμβάνοντας υπόψη:
 Σελ απαίηεζε ηνπ λνκίκνπ ηεο παξάηαζεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 46917/6-10-2020
αίηεζε παξάηαζεο ηνπ αλαδόρνπ γηα επηπιένλ δηάζηεκα εθαηόλ είθνζη κία
(121) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, δειαδή έσο ηηο 31/3/2021
 Σελ αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηώλ, νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηελ πνξεία
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη δελ πξνβιέπνληαλ ζηελ αξρηθή κειέηε, αιιά
θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ άξηηα θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο ππξαζθάιεηαο
θαη ππξόζβεζεο ηνπ θηηξίνπ, όηη ζε πνιιά ζρνιεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνύ εθηεινύληαλ θαη άιιεο εξγαζίεο παξάιιεια όπσο εξγαζίεο
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, γεγνλόο πνπ δπζρέξαηλε ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ηεο
παξνύζαο εξγνιαβίαο θαη
 Σν γεγνλόο όηη νη παξαπάλσ ιόγνη είλαη πξαγκαηηθνί,
Εγκρίνει ηελ 1η παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ιήμεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ
«ΔΡΓΑΗΔ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΥΟΛΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ», κε αλάδνρν
ηνλ Σξίγθα Βαζίιεην ηνπ Αλδξέα, γηα 121 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, δειαδή έσο ηηο
31/3/2021, γηα ηελ άξηηα θαη έληερλε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
Ο Γήκνο Παηξέσλ κε ηελ από 08/05/2020 ζύκβαζε έρεη αλαζέζεη ζηνλ Σξίγθα
Βαζίιεην ηνπ Αλδξέα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑΗΔ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ Δ
ΥΟΛΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ». Σν έξγν είλαη πξνϋπνινγηζκνύ 318.019,08€ κε ΦΠΑ, κε
πνζό ζύκβαζεο 150.210,75€ κε ΦΠΑ.
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο έξγνπ είλαη εξγαζίεο ππξαζθάιεηαο ζε ζρνιηθά
ζπγθξνηήκαηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνύλ ζηελ έγθαηξε
εμαθξίβσζε κηαο ππξθαγηάο ή ζηελ άκεζε αληηκεηώπηζή ηεο πξηλ απηή θαηαζηεί
αλεμέιεγθηε. Ζ κειέηε πξνβιέπεη νηθνδνκηθέο θαη κεραλνινγηθέο εξγαζίεο.
Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είρε αξρηθά νξηζζεί ζε έμη (6) εκεξνινγηαθνύο
κήλεο από ηηο 8/5/2020, εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, κε εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ζηηο 8/11/2020.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 46917/ 6-10-2020 αίηεζε, ν αλάδνρνο, αηηήζεθε παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα εθαηόλ είθνζη κία (121) εκεξνινγηαθέο εκέξεο
επηθαινύκελνο ηελ αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηώλ, νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηελ πνξεία
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη δελ πξνβιέπνληαλ ζηελ αξρηθή κειέηε αιιά θξίλνληαη αλαγθαίεο
γηα ηελ άξηηα θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο ππξαζθάιεηαο θαη ππξόζβεζεο ηνπ θηηξίνπ. Οη
εξγαζίεο απηέο, ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη ζπληάρζεθε
αληίζηνηρν ΠΚΣΜΝΔ.
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

Η Γραμμαηεύοσζα
ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

