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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 18
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 11:30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

41/13-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

828/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  

«Έγθξηζε Πξσηόθνιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Καηεδάθηζε θηηζκάησλ – Άξζε 

επηθηλδπλόηεηαο ζε εηνηκόξξνπα θηίξηα»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 15964/12-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 15869/10-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ – Σκήκα Κηηξηαθώλ 

Έξγσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - 

ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε Πξσηόθνιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Καηεδάθηζε θηηζκάησλ – 

Άξζε επηθηλδπλόηεηαο ζε εηνηκόξξνπα θηίξηα»΄΄ - ΤΝΣΟΜΟ ΗΣΟΡΗΚΟ - Με ηελ ππ’ αξ. 

122/20-02-2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηαθπξώζεθαλ ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαη ζηελ νπνία Αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε Α.Γ. 

Αζθνύλεο ΑΣΔΒΔ, ε νπνία αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ κε ηελ ππ’ 

αξ. 36766/23-05-2018 (ΑΓΑ: 69ΔΛΧΞΗ-ΣΜ) ζύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ πνζνύ 133.419,392€ 

κε Φ.Π.Α. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Με ηελ ππ’ αξ. 

272/12-4-2019 (ΑΓΑ: 6ΦΧΞΗ-ΒΞΘ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ εγθξίζεθε ε 1ε παξάηαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ, κέρξη 23-11-2019. Με ηελ 

ππ’ αξ. 674/22-11-2019 (ΑΓΑ: ΦΡΑΕΧΞΗ-ΚΚΟ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ εγθξίζεθε θαη ε 2ε παξάηαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ, κέρξη 23-5-

2020. - Με ηηο ππ’ αξ. 146/5-30-2019 (ΑΓΑ: 65Γ1ΧΞΗ-33Θ), 599/19-11-2019 (ΑΓΑ: Χ467ΧΞΗ-

ΒΚΤ) θαη 698/20-12-2019 (ΑΓΑ: 6ΝΗΕΧΞΗ-01Λ) απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

εγθξίζεθαλ ν 1
νο

, 2
νο

 θαη 3
νο

 Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο Δξγαζηώλ. - Σν έξγν πεξαηώζεθε κε ηελ 

απόθαζε 7068/3-7-2020 ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ε ηειηθή επηκέηξεζε εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ’ αξ. 38422/3-9-2020 απηήο. Με ηελ ππ’ αξ. 216/2020 (ΑΓΑ: ΧΥΠΝΧΞΗ-ΕΖΔ) απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ νξίζηεθε ε Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ε νπνία πξνέβε 

ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζηελ ζύληαμε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο θαη ζηελ ππνγξαθή απηνύ. Καηόπηλ, ην πξσηόθνιιν ππέγξαςε θαη ν Αλάδνρνο. - Ζ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ σο Πξντζηακέλε Αξρή, πξέπεη λα εγθξίλεη ην  πξσηόθνιιν 

ΑΔΑ: 6ΓΓ3ΩΞΙ-ΑΓΑ



πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. - Λακβάλνληαο ππόςε όηη: -*Σα παξαπάλσ είλαη ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 170 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ελ γέλεη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ. -*Σν πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. - Δηζεγνύκαζηε: - Σελ έγθξηζε ηνπ 

Πξσηόθνιινπ Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Καηεδάθηζε θηηζκάησλ – Άξζε 

επηθηλδπλόηεηαο ζε εηνηκόξξνπα θηίξηα». – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη 

Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2020 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1),  εγκρίνει ην 

Πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Καηεδάθηζε θηηζκάησλ – Άξζε 

επηθηλδπλόηεηαο ζε εηνηκόξξνπα θηίξηα». 

Σν έξγν πεξαηώζεθε κε ηελ απόθαζε 7068/3-7-2020 ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ε 

ηειηθή επηκέηξεζε εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 38422/3-9-2020 απηήο. Με ηελ ππ’ αξ. 216/2020 

(ΑΓΑ: ΧΥΠΝΧΞΗ-ΕΖΔ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ νξίζηεθε ε Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο 

Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ε νπνία πξνέβε ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ζηελ 

ζύληαμε πξσηνθόιινπ πξνζσξηλήο παξαιαβήο θαη ζηελ ππνγξαθή απηνύ. Καηόπηλ, ην 

πξσηόθνιιν ππέγξαςε θαη ν Αλάδνρνο. 

 

  Διευκρινίζεται ότι: 

Με ηελ ππ’ αξ. 122/20-02-2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ  

Παηξέσλ εγθξίζεθε ην πξαθηηθό θαη θαηαθπξώζεθε ε δεκνπξαζία ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ θαη ζηελ 

νπνία Αλάδνρνο αλαδείρζεθε ε Α.Γ. Αζθνύλεο ΑΣΔΒΔ, ε νπνία αλέιαβε ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ παξαπάλσ έξγνπ κε ηελ ππ’ αξ. 36766/23-05-2018 (ΑΓΑ: 69ΔΛΧΞΗ-ΣΜ) 

ζύκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ πνζνύ 133.419,392 €, κε Φ.Π.Α. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηδίνπο 

πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.  

Με ηελ ππ’ αξ. 272/12-4-2019 (ΑΓΑ: 6ΦΧΞΗ-ΒΞΘ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εγθξίζεθε ε 1
ε
 παξάηαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ, 

κέρξη 23-11-2019. Με ηελ ππ’ αξ. 674/22-11-2019 (ΑΓΑ: ΦΡΑΕΧΞΗ-ΚΚΟ) απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εγθξίζεθε θαη ε 2
ε
 παξάηαζε ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

ηνπ έξγνπ, κέρξη 23-5-2020. 

Με ηελ ππ’ αξ. 146/5-3-2019 (ΑΓΑ: 65Γ1ΧΞΗ-33Θ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη ηηο ππ’ αξηζ. 599/19-11-2019 (ΑΓΑ: Χ467ΧΞΗ-ΒΚΤ) θαη 698/20-12-2019 (ΑΓΑ: 6ΝΗΕΧΞΗ-

01Λ) απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ ν 1
νο

, 2
νο

 θαη 3
νο

 Αλαθεθαιαησηηθόο 

Πίλαθαο Δξγαζηώλ αληίζηνηρα. 

 Σα παξαπάλσ είλαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 170 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ελ γέλεη ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

 

  

                  Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

ΑΔΑ: 6ΓΓ3ΩΞΙ-ΑΓΑ
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