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η
 Σσνεδρίαζη 

Δημοηικού Σσμβοσλίοσ Παηρέφν 

ηης 26
ης

 Οκηφβρίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 26
η
 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 Γηνλύζηνο- 

Αλη/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. 18 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε 2
εο

 παξάηαζεο πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ «Πεδνδξόκηα θαη κηθξά ηερληθά 

έξγα ζην Γήκν Παηξέσλ (2018)» (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ 

Έξγνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μερ/θνύ Δμνπιηζκνύ- Γ/λζε Έξγσλ 

Τπνδνκήο- Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο- κε αξηζ. 13768/6-10-2020 

θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 13783/6-10-2020).  

 

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

αξκόδηνπ εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

 

        Σύκθσλα κε : 

 Σν Ν. 4412/2016, Αξζξν 147 (ΦΔΚ 147Α) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»., 

 Σν Ν. 4555/2018: «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα 

«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] ……. θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ 

ζήκεξα. 

 Σν Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85Α): «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, ελζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ» 

 

         Εγκρίνει  ηε 2
ε
 παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ: «Πεδνδξόκηα θαη κηθξά 

ηερληθά έξγα ζην Γήκν Παηξέσλ  (2018)», ηνπ Αλαδόρνπ θνπ Κσλζηαληίλνπ Γεκεηξίνπ, 

έσο ηηο 07/11/2020, κεηά ηελ κε αξ. πξση. 43759/25-09-2020 αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ.  

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

 Ζ  δεκνπξάηεζε  ηνπ  έξγνπ  έγηλε  ζηηο  15/11/2018 θαη  αλάδνρνο  αλαδείρζεθε ν 

Δ.Γ.Δ. θνο Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ   κε  κέζε ηεθκαξηή έθπησζεο  57,90% .   

 Σν ζπκθσλεηηθό ηνπ έξγνπ κε αξηζκό πξση. 41810/04-07-2019 ππεγξάθε ζηηο 

04/07/2019  θαη ην πνζό ηεο ζύκβαζεο αλήιζε ζην πνζό ησλ 168.403,93 € (κε ΦΠΑ ). 

 Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 923/2018 απόθαζε ηεο Ο.Δ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 1
ν
 πξαθηηθό 

ηνπ δηαγσληζκνύ θαζώο θαη κε ηελ απόθαζε 187/2019 ηεο Ο.Δ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην 2
ν
 

πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηελ νπνία θαηαθπξώλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηελ 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ   ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ 

ππ΄αξηζκ.98649/2019 εγθξηηηθή απόθαζε ηεο ΑΠΓΔ&Η.  θπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ 

δηαγσληζκνύ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηνλ Δ.Γ.Δ. θνλ Γεκήηξην 

Κσλζηαληίλν 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από Πόξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  (ΑΣΑ. κε ΚΑΔ:30-

7324.00008). 

Ο 1
νο

 ΑΠΔ θαη ην 1
ν
 ΠΚΣΜΝΔ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 649/13/11/19 απόθαζε Γ. 

Ο 2
νο

 ΑΠΔ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζ’105/2020 Απόθαζε Γ.   

Ο 3
νο

 ΑΠΔ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 204/2020 Απόθαζε Γ.  θαζώο θαη ηελ 

ππ’αξηζ.88/30022/2020 απόθαζε Σερληθνύ πκβνπιίνπ,  ηζνζθειηζκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή ζύκβαζε κε ζπλνιηθή δαπάλε 168.403,93 € (κε ΦΠΑ ) θαη ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν/4412/2016 άξζξα 156 & 157 γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ αλάισζε ησλ 

απξνβιέπησλ δαπαλώλ θαη απμνκεηώζεηο ζπκβαηηθώλ πνζνηήησλ εληόο ηεο ίδηαο νκάδνο 

εξγαζηώλ ρσξίο λα γίλεηαη αιιαγή βαζηθνύ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ θαη λα ζίγεηαη ε πιεξόηεηα 

θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ εξγαζηώλ, ιόγσ παξαιείςεσλ ή ζθαικάησλ ηεο πξνκέηξεζεο ηεο 

κειέηεο ή από απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
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αξηηόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έξγνπ. Οη πνζόηεηεο πξνέθππηαλ από πξνκεηξεηηθά 

ζηνηρεία. 

Με ηελ ππ’αξηζ.116/2020 Απόθαζε Γ. εγθξίζεθε ε 1
ε
 Παξάηαζε  πεξαίσζε 

εξγαζηώλ έσο ηηο 07/10/2020. 

 Ζ ζπκβαηηθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε έλα έηνο ήηνη  κέρξη ηελ 

04/07/2020. 

 Έσο θαη ζήκεξα έρεη νινθιεξσζεί ην 95% ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζύκβαζεο. 

 Με ην ππ’ αξηζ.  πξση: 43756/25-09-2020  έγγξαθν  ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ αηηείηαη 

ηελ παξάηαζε πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ έφς ηις 07/11/2020 (ένα μήνα παράηαζη) 

θαζώο ιόγσ ησλ δπζκελώλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ππήξμαλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ νινθιήξσζε 

ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη επηπξόζζεηεο 

εξγαζίεο, νη νπνίεο δελ πξνβιεπόληνπζαλ ζηελ αξρηθή κειέηε, όκσο είλαη απαξαίηεηε ε 

πινπνίεζή ηνπο ιόγσ εμαηξεηηθά επεηγνπζώλ αλαγθώλ, θαζώο πξόθεηηαη γηα πιαθνζηξώζεηο 

– θαηαζθεπέο πεδνδξνκίσλ-πεδόδξνκσλ-κηθξώλ ηερληθώλ έξγσλ, θπξίσο πεξηκεηξηθά ζε 

ζρνιηθά θηίξηα, ζε δεκόζηα θηίξηα, ζε πιαηείεο θαη ζε νδνύο κε πξνβιήκαηα νκβξίσλ 

πδάησλ (θαηαζθεπή ξείζξσλ) θαη κεγάιν θόξην θπθινθνξίαο. 

Οη εξγαζίεο πνπ αλακέλνληαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξνύζα ζύκβαζε είλαη νη 

θάησζη: 

 Οινθιήξσζε πιαθόζηξσζεο 55
νπ 

Γ. 

 Δπηδηόξζσζε πεδνδξνκίνπ επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ (εξγαηηθέο Σαξακπνύξα) 

Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο ζπκβαηηθέο δαπάλεο ηνπ έξγνπ.  

 

 

Ο  Πρόεδρος                                      Η Γραμμαηεύοσζα 

 

 

  ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ               ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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