
Αριθμός 930    

48
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 22
ας

 Γεκεμβρίοσ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 22
α
 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 48/18-12-

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 (26) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο.  

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο 

θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – 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. (17) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, «Έγθξηζε 3
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ 

«Έξγα ππνδνκήο ζηηο Κνηλόηεηεο Πηηίηζαο- ειιώλ- Αξγπξώλ- Α. Καζηξηηζίνπ 

(2018)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 17402/14-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ  θ. Γεκάξρνπ θαη ε 

αξηζ. 17333/11-12-2020   εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ 

θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο- Σκήκα Οδνπνηίαο), ε νπνία έρεη σο 

εμήο: «Πξνο: -Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  - ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ηεο 3
εο

 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΡΓΑ 

ΤΠΟΓΟΜΗ ΣΙ ΣΟΠΙΚΔ ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΠΙΣΙΣΑ – ΔΛΛΑ – ΑΡΓΤΡΑ – Α. 

ΚΑΣΡΙΣΙΟΤ (2018)». αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε 

ηνπ Δπηβιέπνληνο Μεραληθνύ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο, πνπ θαηαζθεπάδεη ε αλάδνρνο 

ΔΡΓΟΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ.Δ. ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

εηζεγείηαη, λα δνζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηώλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

έσο ηηο 23-02-2021, ζύκθσλα κε ην άξζξν 147, παξ.7 ηνπ λ.4412/16. Ο ιόγνο ηεο 

αλάγθεο παξάηαζεο, είλαη νη εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί από ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξνλντνύ θαη ηελ αλακνλή έγθξηζεο 

ηνπ 1
νπ

 ΑΠΔ ηνπ έξγνπ. Μεηά ηα παξαπάλσ, θαη ζύκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε 

εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνύ ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνηειεί 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο, ζα πξέπεη λα εγθξηζεί παξάηαζε πξνζεζκίαο γηα 

ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ έσο ηηο  23-02-2021, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 147, παξ.7 ηνπ λ.4412/16. Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ ΣΙ ΣΟΠΙΚΔ ΚΟΙΝΟΣΗΣΔ ΠΙΣΙΣΑ – 

ΔΛΛΑ – ΑΡΓΤΡΑ – Α. ΚΑΣΡΙΣΙΟΤ (2018)» παξαθαινύκε όπσο  εηζεγεζείηε 

ζην ώκα θαη εγθξίλεη: Σελ 3
ε
 παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ 
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έσο ηηο           23-02-2021,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 147, παξ.7 ηνπ λ.4412/16. Σέινο ζαο 

πιεξνθνξνύκε όηη: Η  δεκνπξάηεζε  ηνπ  έξγνπ  έγηλε  ζηηο  08/01/2019 θαη  

αλάδνρνο  αλαδείρζεθε ε ΔΡΓΟΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ.Δ. 

κε  κέζε ηεθκαξηή έθπησζε πξνζθνξάο  60,00% .Σν ζπκθσλεηηθό ηνπ έξγνπ κε 

αξηζκό πξση 5482/04-02-2020 ππεγξάθε ζηηο 04-02-2020  θαη ην πνζό ηεο ζύκβαζεο 

αλήιζε ζε 159.999,99€ (κε ΦΠΑ ). Με ηηο ππ΄ αξηζ. 556/2019 & 584/2019 απνθάζεηο 

ηεο Ο.Δ. θπξώζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ 

αλσηέξσ έξγνπ ζηνλ ΔΡΓΟΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ.Δ.. Η 

δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ κέρξη ηελ 04-08-2020. Η 1
ε
 παξάηαζε ηνπ 

έξγνπ ήηαλ κέρξη ηελ 04-11-2020 θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. 259/16-09-2020 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ. Η 2
ε
 παξάηαζε ηνπ έξγνπ ήηαλ κέρξη 

ηελ 24-12-2020 θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζ. 351/11-11-2020 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ. Ο Αληηδήκαξρνο Αξρ/θνύ Έξγνπ, Η/Μ θαη Έξγσλ 

Τπνδνκήο- Υξήζηνο Κνξδάο.-  

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Έξγα ππνδνκήο 

ζηηο Κνηλόηεηεο Πηηίηζαο- ειιώλ- Αξγπξώλ- Α. Καζηξηηζίνπ (2018)»  πνπ 

θαηαζθεπάδεη ε αλάδνρνο ΔΡΓΟΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ.Δ.,  

εγκρίνει ηελ 3
ε
 παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ έσο ηηο 23-02-

2021, ζύκθσλα κε ην άξζξν 147, παξ.7 ηνπ N.4412/16, κεηά ηελ αξηζ. 55133/17-11-

2020 αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ θαη ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Δπηβιέπνληνο Μεραληθνύ ηνπ έξγνπ.   

 

 Ο ιόγνο ηεο αλάγθεο παξάηαζεο, είλαη νη εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί από ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξνλντνύ θαη ε 

αλακνλή έγθξηζεο ηνπ 1
νπ

 ΑΠΔ ηνπ έξγνπ.  

           

          Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

 Η  δεκνπξάηεζε  ηνπ  έξγνπ  έγηλε  ζηηο  08/01/2019 θαη  αλάδνρνο  

αλαδείρζεθε ε ΔΡΓΟΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ.Δ. κε  κέζε 

ηεθκαξηή έθπησζε πξνζθνξάο  60,00% . 

 Σν ζπκθσλεηηθό ηνπ έξγνπ κε αξηζκό πξση 5482/04-02-2020 ππεγξάθε ζηηο 

04-02-2020  θαη ην πνζό ηεο ζύκβαζεο αλήιζε ζε 159.999,99 € (κε ΦΠΑ ) 

 Με ηηο ππ΄ αξηζ. 556/2019 & 584/2019 απνθάζεηο ηεο Ο.Δ. θπξώζεθαλ ηα 

πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηνλ 

ΔΡΓΟΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δ.Δ.. 

  

Η δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ κέρξη ηελ 04-08-2020,  
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Η 1
ε
 παξάηαζε ηνπ έξγνπ ήηαλ κέρξη ηελ 04-11-2020 θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ 

αξηζ. 259/16-09-2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ. 

Η 2
ε
 παξάηαζε ηνπ έξγνπ ήηαλ κέρξη ηελ 24-12-2020 θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ 

αξηζ.  351/11-11-2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ. 
 

     

 

                  Ο Πρόεδρος                                        Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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