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 Μαΐοσ  2020 
------------------------ 

 

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 18
ε
 Μαΐοσ  2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώρα 17:30, κεηά απφ γξαπηή 

πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκφ 10/14-5-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες 

ζσλεδρίαζε ηοσ Δεκοηηθού Σσκβοσιίοσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην 

νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ 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 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «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 ψκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε- Αληηπξφεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) 

Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο Υξήζηνο- 

Αλη/ξρνο, 9) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 11) ακνχξε- 

Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνχιηα νθία, 14) 

Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 17) Μνδέο Αζαλάζηνο, 18) 

Νηάξνπ Μαξία, 19) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 20) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 21) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 

22) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 23) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 24) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 25) 

Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 26) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 27) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 28) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 29) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 30) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 31) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 32) 

Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 33) Παηνχραο Υξήζηνο, 34) Ρψξνο Γεψξγηνο, 35) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 

36)ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 37) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 38) Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, 39) Σζηκπνχθεο 

Ησάλλεο, 40) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  41) Φσκάο Πέηξνο.  

 Οη θ.θ. Γθέζηα Δηξήλε, Γξεγφξεο Ζιίαο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Κνπλάβεο Αληψληνο, 

Μνίξαιεο Νηθφιανο θαη Φηινπνχινπ Μαξία, δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε  αλ θαη θιήζεθαλ. 

Οη θ.θ.  Καπθάο Γεψξγηνο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, δελ ζπκκεηείραλ απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά. 

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

Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

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

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, εηζήιζε ν θ. ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 

ελψ απνρψξεζαλ νη θ.θ. ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, τρέε δε 

Γρακκαηεύοσζας  αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία.  

  

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 7 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε 1
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο (νξηαθή πξνζεζκία) ηνπ έξγνπ 

«Καηαζθεπή- ζπληεξήζεηο νδψλ Γήκνπ Παηξέσλ 2017» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθφ 

εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνχ Έξγνπ, Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε 

Έξγσλ Τπνδνκήο- Σκήκα Οδνπνηταο- κε αξηζ. 5107/28-4-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 5130/5-5-2020). 

 

 Το Σώκα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν θ. 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, ελψ απνρψξεζε ε θα νισκνχ Αηθαηεξίλε, άθνπζε ηνλ θ. 

Πξφεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ, ηνπο 
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επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο – δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο  θαη είδε ηε ζρεηηθή Δηζεγεηηθή έθζεζε.  

 Καηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ νη θ.θ. Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο θαη  Βνξίζεο Γηνλχζηνο 

δήισζαλ «ιεσθό», ελψ νη θ.θ. Φσκάο Πέηξνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο θαη Γνχξνο 

Αζαλάζηνο δήισζαλ φηη θαηαυεθίδοσλ ην αλσηέξσ ζέκα.  

Με ηε δηεπθξίληζε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν 

αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, «αλ θάπνην κέινο  αρλεζεί ςήθν ή 

δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ 

θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ», ηο Σώκα: 

  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

 
        Εγθρίλεη ηελ  1

ε
 παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο (νξηαθή πξνζεζκία) ηνπ  έξγνπ: 

«Καηαζθεπή-ζπληεξήζεηο νδψλ Γήκνπ Παηξέσλ 2017», πνπ θαηαζθεπάδεη ε εηαηξεία 

«ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ», κέτρη ηης 20 Θοσιίοσ 2020, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 7 ηνπ  Άξζξνπ 147, ηνπ Ν.4412/16 θαη ζχκθσλα κε φζα αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή Δηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ.  

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

 Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 500..000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Ζ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ζηηο 25/10/2018 κε 

αλάδνρν ηελ εηαηξία «ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ». Ζ εξγνιαβηθή ζχκβαζε 

ππνγξάθεθε ζηηο 20/03/2019  θαη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζηα 219.711,38€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ Ηδίνπο Πφξνπο  (Κ.Α. 30-7323.00007). 

       Με ηελ ππ’ αξ. 939/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θπξψζεθαλ ηα 

πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηελ «ΑΞΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ». 

       Ζ ζπκβαηηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ήηαλ δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, δειαδή ε ιήμε ηνπ έξγνπ ήηαλ ηελ 

20/03/2020. 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δελ νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο (έρεη 

εθηειέζεη ην 75% πεξίπνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ) θαη δελ ππέβαιε 

αίηεζε γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο  γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

       χκθσλα κε ηηο  δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 147  ηνπ Ν 4412/16, ν αλάδνρνο  

είλαη ππνρξεσκέλνο  λα ζπλερίζεη, ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ γηα επηπιένλ ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο ρξνληθφ δηάζηεκα, ίζν πξνο ην έλα ηξίην (1/3) απηήο θαη πάλησο φρη 

κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ (ορηαθή προζεζκία). 

       Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη 

ηηο ηπρφλ παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ κέζα 

ζηελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ. 
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       Ο ρξφλνο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηεο ζχκβαζεο είλαη δψδεθα (12), επνκέλσο ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο νξηαθήο πξνζεζκίαο είλαη: 12  κήλες :3= 4  κήλες. 

Γεδνκέλνπ φηη είλαη ζπκθέξνπζα γηα ηνλ Γήκν θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ε ζπλέρηζε 

ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηεξάζηησλ αλαγθψλ ζε θαηαζθεπέο  ζην νδηθφ 

δίθηπν ηνπ Γήκνπ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ρνξεγεζείζα κε ηελ παξνχζα απφθαζε 

παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξαίσζεο (νξηαθή πξνζεζκία) ηνπ παξαπάλσ έξγνπ θαηά 

ηέζζαξεο (4) κήλεο, ήηνη έσο ηηο 20 Iνπιίνπ  2020, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην 

έξγν. 

 

        
           Ο Πρόεδρος                                                                      Η Γρακκαηεύοσζα 

 

 

  ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                                   ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟY 
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