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 ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 29
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 17:30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 9/24-4-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ 

ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 

55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα 

μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης 

ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 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) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο 

Γεώξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 23) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμόπνπινο 

Γξεγόξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 26) Γξεγόξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 28) Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, 29) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 30) Καπθάο Γεώξγηνο, 31) Κνπλάβεο Αληώληνο, 32) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 33) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 34) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 35) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 

36) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 37) Παηνύραο Υξήζηνο, 38) Ρώξνο Γεώξγηνο, 39) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 40) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 41) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 42) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 43) 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 44) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 45) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

θαη  46) Φσκάο Πέηξνο.  

Ο θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο δελ ζπκκεηείρε από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα 

όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά. 

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία, δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη από ηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Νηξίληαο Θεόδσξνο, βόιεο Κσλζηαληίλνο, Καπθάο Γεώξγηνο, 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, νισκνύ Καηεξίλα, Νηάξνπ Μαξία, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Βνξίζεο 

Γηνλύζηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, Γθέζηα Δηξήλε θαη Παηνύραο 

Υξήζηνο.    

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 13 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Δμέηαζε έλζηαζεο αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή νδώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ ζηνλ 

Αξθηηθό Σνκέα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 2017», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ 

Αξρ/θνύ Έξγνπ, Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο- Σκήκα Οδνπνηίαο- 
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κε αξηζ. 73490/17-2-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 2662/25-2-

2020) 

 

 Σο ώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ  θ. Πξόεδξν, δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ θαη είδε ηελ κε αξηζ. πξση. 73490/31.12.2019 έλζηαζε ηεο εηαηξίαο 

«ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ» 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ 

1. Σελ αξ. πξση. 69514/16.12.19 Δηδηθή Γηαηαγή Γ/λζεο ¨Δξγσλ Τπνδνκήο. 

2. Σν αξ. πξση. 64364/16.12.19 έγγξαθν (θνηλνπνίεζε 8
νπ

 ΠΠΑΔ) ηεο Γ/λζεο ΄Δξγσλ 

Τπνδνκήο. 

3. Σν αξ. πξση. 62915/20.10.2019 έγγξαθν πξνο Σκήκα Διέγρνπ Τιηθώλ θαη 

πνηόηεηαο Γεκνζίσλ Έξγσλ Γπηηθήο Διιιάδαο. 

4. Σν αξ. πξση. 271795/29.11.19 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Τιηθώλ &  

Πνηόηεηαο Γεκνζίσλ Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδαο. 

5. Σν αξ. πξση. 275137/04.12.2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Τιηθώλ &  

Πνηόηεηαο Γεκνζίσλ Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδαο. 

 

Καζώο επίζεο θαη ηα θάησζη: 

Θζηορικό Εργολαβίας 

Σν έξγν «Αλαθαηαζθεπή νδώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ ζηνλ Αξθηηθό Σνκέα ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ 2017», πξνϋπνινγηζκνύ 1.550.000,00 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), 

εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 20/2017 κειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. 

 Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, αλαηέζεθε θαηόπηλ ηεο 333/2018  απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 95346/18-05-

2018 όκνηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ) ζηελ 

εηαηξία ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ, ε νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο θαηόπηλ κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ πνπ δηεμήρζε ζηηο 22/01/2018. 

 Ζ ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ αλαδόρνπ ππνγξάθεθε ζηηο 2 

Απγνύζηνπ 2018  γηα  πνζό 541.000,67 επξώ κε Φ.Π.Α. 

 Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από Ηδίνπο Πόξνπο ΑΣΑ (Κ.Α. 

30-7323.00019). 

 Ζ αξρηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ήηαλ δώδεθα  (12)  κήλεο ήηνη έσο ηεο 02/08/2019. 

        Έρνπλ δνζεί δύν (2) παξαηάζεηο πξνζεζκίαο θαη ε ηζρύνπζα πξνζεζκία πεξαίσζεο 

είλαη ε 20
ε
 Απξηιίνπ 2020. 

       Οη πιεξσκέο ηνπ έξγνπ θαη νη αληίζηνηρεο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο κέρξη ηελ 

06/02/2020  αλέξρνληαη ζε 294.407,36 €, ήηνη ζε πνζνζηό 54,42% ηεο ζύκβαζεο απηνύ. 

 Προθεζμίες 

     Ζ κε αξ. πξση.69514/16.12.19  ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ηεο Τπεξεζίαο  επηδόζεθε ζηνλ 

αλάδνρν ηελ 23/12/19. (ζπλ.2) 

     Ζ θνηλνπνίεζε ηνπ 8
νπ

 ΠΠΑΔ ( κε ην αξ. πξση. .64364/16.12.2019 έγγξαθν)  επηδόζεθε 

ζηνλ αλάδνρν ηελ 20/12/2019 (απνδεηθηηθό e-mail). 
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       Ζ έλζηαζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο ππεβιήζε ηελ 31.12.2019 επνκέλσο είλαη 

εκπξόζεζκε.  

 Διαθφνία Αναδότοσ      

     Με ηελ αλσηέξσ έλζηαζε ε αλάδνρνο εηαηξία ηεο αλαδόρνπ εηαηξίαο ηνπ έξγνπ ηνπ 

ζέκαηνο, ελίζηαηαη θαη αηηείηαη: 

1) Σελ θαηάξγεζε ηεο πεξηθνπήο πνπ επηβιήζεθε κε ηελ αξ. πξση.69514/16.12.19 

ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ηεο Τπεξεζίαο γηαηί ηζρπξίδεηαη όηη ηα πάρε ηνπ αζθαιηνηάπεηα, 

παξά ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ, είλαη 0,05 Μ. 

2) Σελ θαηάξγεζε ηεο πεξηθνπήο πνζνηήησλ (99,34 ηόλλσλ) εξγαζηώλ αζθαιηηθώλ 

ηζνπεδσηηθώλ ζηξώζεσλ ηνπ 8
νπ

 ΠΠΑΔ ηεο εξγνιαβίαο ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε κε ην 

αξ. πξση. αξ. πξση.64364/16.12.2019  ηεο Τπεξεζίαο, ζπλδπάδνληαο ηηο πεξηθνπέο κε 

ηελ ιήςε θαξόησλ ηα νπνία ζεσξεί όηη δελ έρνπλ θακία Δπηκεηξεηηθή Αμία. 

 Απόυεις Επιβλέποσζας Τπηρεζίας. 

      Οη εξγαζίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη πεξηθνπέο γηα ηηο νπνίεο ππέβαιε έλζηαζε ε 

αλάδνρνο εηαηξία, αθνξνύλ αζθαιηηθέο εξγαζίεο ζηελ πεξηνρή ηεο Βνύληελεο θαη Μπάια 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

       Καηά ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ δηαπηζηώζεθε από ηηο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ απηνςίεο 

ηεο Τπεξεζίαο α) όηη δελ εθηεινύλην ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνύλ ηα πάρε 

ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ θαη β) όηη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηζνπεδσηηθώλ ζηξώζεσλ ζηηο 

νδνύο Αγ. Γεκεηξίνπ (Βνύληελεο θαη εληόο νηθηζκνύ Μπάια) έγηλαλ ρσξίο λα 

παξαιεθηνύλ από ηελ Τπεξεζία καο. 

     Καηόπιν ασηών:  

α) Όζον αθορά ηο πάτος ηοσ ηάπηηα κσκλοθορίας  ησλ ελ ιόγσ νδώλ ε Γηεύζπλζε 

Έξγσλ Τπνδνκήο απέζηεηιε έγγξαθν  ζην Σκήκα Διέγρνπ Τιηθώλ & Πνηόηεηαο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα ηελ ιήςε θαξώησλ θαη 

εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ. 

    Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ Γηεύζπλζε Έξγσλ 

Τπνδνκήο κε ην αξ. πξση. 271795/29.11.19 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Τιηθώλ & 

Πνηόηεηαο Γεκνζίσλ Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδαο. 

    ηελ ζπλέρεηα ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, κε δηθή ηνπ αίηεζε δήηεζε ηνλ επαλέιεγρν κέζσ 

πάιη ιήςεσο ππξήλσλ ζε ζέζεηο πνπ ππέδεημε ν ίδηνο θαη ε Τπεξεζία θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηά θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ Γηεύζπλζε Έξγσλ Τπνδνκήο κε ην αξ. πξση. 

275137/04.12.2019 έγγξαθα ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Τιηθώλ & Πνηόηεηαο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδαο. Ζ Γηεύζπλζε Έξγσλ Τπνδνκήο έιαβε ππόςε ηεο θαη απηά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ παξόηη ζύκθσλα κε ηελ  ηζρύνπζα ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501 05-03-11-04: 2009 νη  ζέζεηο ιήςεο  δνθηκίσλ (ππξήλσλ) ππνδεηθλύνληαη κόλν  από 

ηελ  επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

     Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ, κε ηελ νπνία έγηλε πεξηθνπή ακνηβήο ηεο εξγαζίαο θαηαζθεπήο 

αζθαιηνηάπεηα θπθινθνξίαο ζηελ νδό Αγ. Γεκεηξίνπ (Βνύληελεο), έγηλαλ βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ δύν παξαπάλσ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ πνπ θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ 

Γηεύζπλζε Έξγσλ Τπνδνκήο. Από ηα απνηειέζκαηα  ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ 

πξνθύπηεη όηη ν κέζνο ηνπ αζθαιηνηάπεηα θπθινθνξίαο αληηζηνηρεί ζην 0,887 ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ πάρνπο ησλ 0,05 Μ., νπόηε πξνέθπςε ε αληίζηνηρε πεξηθνπή ησλ.  

β)  Όζον αθορά ηις ιζοπεδφηικές ζηρώζεις ζην 8
ν
 ΠΠΑΔ νη πεξηθνπέο πνζνηήησλ 

εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηζνπεδσηηθήο αζθαιηηθήο ζηξώζεο έρνπλ σο εμήο: 
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β1)  ην ηκήκα ηεο νδνύ Αγ. Γεκεηξίνπ θαη ηεο νδνύ εληόο νηθηζκνύ Μπάια έγηλαλ βάζεη 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαθεξζέλησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ. ηελ νδό Αγ. Γεκεηξίνπ 

ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ πξνθύπηεη πάρνο αζθαιηηθήο 

ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεσο 0,0164 Μ θαη ζηελ νδό εληόο νηθηζκνύ Μπάια  0,048 κ. Βάζεη ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ έγηλε ν ππνινγηζκόο ησλ πνζνηήησλ ηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

θπθινθνξίαο πνπ πηζηνπνηήζεθαλ.  

 β2) ην ηκήκα  από Βνύληελε πξνο Μπάια κήθνπο 114,00 κκ, δελ έγηλε θαη δελ 

παξειήθζε θακία εξγαζία θαηαζθεπήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο. ηνλ γε-                         

λόκελν έιεγρν ηνπ πάρνπο ηνπ αζθαιηηθνύ από ην Σκήκαηνο Διέγρνπ Τιηθώλ & Πνηόηεηαο 

Γεκνζίσλ Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδαο ην πάρνο ηνπ αζθαιηηθνύ είλαη  0,04 Μ. 

β3)  ην ηκήκα ηεο νδνύ Αξηζηελέηνπ δελ έγηλε θαη δελ παξειήθζε θακία εξγαζία 

θαηαζθεπήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο (κόλν γηα ηελ θάιπςε θζνξώλ γύξσ από θξεάηην 

απνρέηεπζεο, πηζηνπνηήζεθαλ 5 ηόλνη αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο). 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο Δημοηικό σμβούλιο απορρίπηει ηελ κε αξηζ. πξση. 

73490/31.12.2019 έλζηαζε ηεο εηαηξίαο «ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ», αλαδόρνπ ηνπ 

έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή νδώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ ζηνλ Αξθηηθό Σνκέα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

2017» 

.  

 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραμμαηεύφν 

 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ       ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΘΚΗΣΑ 
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