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 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 9
η
 Δεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 25/4-12-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (26) 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) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ 

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

Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Νηάξνπ Μαξία, 17) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 18) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, 25) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Καπθάο Γεώξγηνο, 27) Κνπλάβεο Αληώληνο, 28) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 29) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 30) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 31) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 32) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 33) Παηνύραο Υξήζηνο, 34) Ρώξνο Γεώξγηνο, 35) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 36) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 37) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 38) Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, 39) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 40) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  41) Φσκάο Πέηξνο. 

Οη θ.θ Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνύξε-Βαγελά Αθξηβή, Γξεγόξεο Ζιίαο, 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε από ηελ αξρή 

ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα.  

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία δελ εηζήιζαλ ζηελ 

ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ θαη νη θ.θ. ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή,  ηαδήκαο 

Βαζίιεηνο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, Κνξδάο Υξήζηνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ. θ. Καπθάο Γεώξγηνο, 

Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο θαη Γεκαθόπνπινο 

Φώηηνο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 18 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

«Έγθξηζε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 

«Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίσλ νδνύ Δπβνίαο θαη ινηπώλ νδώλ Ννηίνπ 

Γηακεξίζκαηνο» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ 

Αξρ/θνύ Έξγνπ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο - Σκήκα 

ρεδηαζκνύ θαη Σερλ. Τπνζηήξημεο -κε αξηζ.16569/25-11-2020 θαη ζρεηηθό 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 16755/01-12-2020). 

 

ΑΔΑ: ΨΩΒΡΩΞΙ-65Μ



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

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 
 

   Εγκρίνει ην πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

«Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίσλ νδνύ Δπβνίαο θαη ινηπώλ νδώλ Ννηίνπ 

Γηακεξίζκαηνο» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» κε Αλάδνρν ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΑΝΑΞ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΔ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 170, 171 θαη 172 ηνπ 

Ν4412/16.   

  

Διευκρινίζεται ότι: 
Σν αληηθείκελν ηεο κε αξ. 4/2017 εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο (αξ. 

448/2017 ΑΓ θαη 158199/2017 Απνθεληξσκέλεο ΠΓΔ&Η) αθνξνύζε ζηελ πιαθόζηξσζε 

ησλ πεδνδξνκίσλ ηεο νδνύ Δπβνίαο αιιά θαη άιισλ νδώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ 

Ννηίνπ Γηακεξίζκαηνο, κε ζθνπό ηελ θαηαζθεπή ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ ζα εμαζθαιίδεη 

ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο ηελ αζθαιή αζηηθή κεηαθίλεζή ηνπο. 

Ο πξνϋπνινγηζκό κειέηεο ηνπ έξγνπ αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ 100.000,00€ (κε 

ΦΠΑ) θαη είρε ρξεκαηνδόηεζε από πηζηώζεηο ΑΣΑ (ΚΑ 30-7324.00001). 

Ζ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ έγηλε κε αλνηθηή δεκνπξαζία θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ ππνβιήζεθε κε επηκέξνπο πνζνζηό έθπησζεο θαηά νκάδεο εξγαζηώλ, 

ζύκθσλα κε ηελ 778/2017 απόθαζε Ο.Δ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, Αλάδνρνο 

ηνπ έξγνπ αλαδείρζεθε ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΑΝΑΞ ΣΔΥΝΗΚΖ» ΗΚΔ, κε ζπκβαηηθό 

πξνϋπνινγηζκό 43.984,80€ (κε ΦΠΑ), θαηόπηλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ πνζνζηνύ έθπησζεο 

56,02%. 

Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είρε αξρηθά νξηζηεί ζε δώδεθα (12) κήλεο, κε 

εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο 22-3-2018 θαη πξνβιεπόκελε εκεξνκελία ιήμεο 21-3-2019.  

Με ηελ κε αξ. πξση. 23807/Δ956/27-3-2018 απόθαζε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, 

νξίδεηαη επηβιέπσλ κεραληθόο ν θ. Μαγθιάξαο σηήξηνο. 

Με ηελ κε αξ. 264/12-4-2019 απόθαζε Γ.. εγθξίζεθε ε 1
ε
 παξάηαζε πξνζεζκίαο 

πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηξεηο (3) κήλεο θαη έσο 22-06-2019, ιόγσ ησλ δηαδηθαζηώλ 

έγθξηζεο 1
νπ

 ΑΠΔ.  

Ο 1
νο

 ΑΠΔ (κε ην 1
ν
 ΠΚΣΜΝΔ) ήηαλ ζε ηζνδύγην κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε, εγθξίζεθε 

από ηε Γηεπζύλνπζα Αξρή ζηηο 12-12-2018 θαη εγθξίζεθε από ην Σερληθό πκβνύιην 

Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο ΠΓΔ ζηελ από 21-2-2019 ζπλεδξίαζή ηνπ, ε νπνία καο δηαβηβάζηεθε 

κε ην κε αξ. πξση. 223/2018/4-3-2019 έγγξαθν ΠΓΔ (νηθ. 15131/6-3-2019).  

Ζ νινθιήξσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ ζπληειέζηεθε εκπξόζεζκα έσο ηηο 22-6-

2019, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ από 28-6-2019 εθδνζείζα Βεβαίσζε Πεξάησζεο, κε ηε 

ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ έξγνπ λα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 42.597,72€ βάζεη ηνπ ηειεπηαίνπ 

ππνβιεζέληνο θαη εγθεθξηκέλνπ 6
νπ

 ινγαξηαζκνύ. 

Με ηνλ κε αξ. πξση. 38604/Δ2098/27-6-2019 επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν 

εγθεθξηκέλε από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ε από ηηο 19-6-2019 ππνβιεζείζα Σειηθή 

Δπηκέηξεζε ηνπ έξγνπ. 

ΑΔΑ: ΨΩΒΡΩΞΙ-65Μ



Με ηελ κε αξ. πξση. 52390/Δ2787/10-9-2019 απόθαζε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ 

Τπνδνκήο, νξίδεηαη επηβιέπνπζα κεραληθόο ηνπ έξγνπ ε θα Σαζηνπνύινπ Θάιεηα (ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθώο νξηζζέληα θ. Μαγθιάξα σηήξηνπ) . 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 214/22-07-2020 (ΑΓΑ: Φ0ΤΑΧΞΗ-ΗΜ3) απόθαζε Γ.. ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ: 

«ΠΛΑΚΟΣΡΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΟΓΟΤ ΔΤΒΟΗΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΟΓΧΝ ΝΟΣΗΟΤ 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ». 

Ζ επηηξνπή κεηέβε ζηηο 22-10-2020 ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ θαη παξνπζία ηνπ 

Αλαδόρνπ παξέιαβε ην ππόςε έξγν θαη ζπλέηαμε ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο θαη 

νξηζηηθήο παξαιαβήο, ην νπνίν ππνγξάθηεθε από όινπο αλεπηθύιαθηα ζηηο 16-11-2020. 

 

 

Ο Πρόεδρος                            Η Γραμμαηεύοσζα 
 

 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ    ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΤΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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