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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 26
η
 Μαΐος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 18/22-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, 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 ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

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

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ησάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 11] 

Υαξάιακπνο ηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 13
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 309/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ 

ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην θαηεπείγνλ ζέκα, «Έγθξηζε παξάηαζεο πξνζθόκηζεο δηθαηνινγεηηθώλ ηεο αλαδόρνπ 

εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «ΑΝΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ Κ/ΞΗΑ ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ- 

ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΠΟΤΗΟΤ ΔΔ ΜΔ δη ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΚΑΣ ΔΔ», γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζήο ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ 

ΚΑΗ ΑΡΚΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 6101/25-5-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5979/21-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ 

Τπνδνκήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: 

-Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε παξάηαζεο 

πξνζθόκηζεο δηθαηνινγεηηθώλ ηεο αλαδόρνπ εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ Κ/ΞΗΑ ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ- ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΠΟΤΗΟΤ 

ΔΔ ΜΔ δη ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΚΑΣ ΔΔ», γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζήο ηνπ έξγνπ: 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΡΚΣΗΚΧΝ 

ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ΄΄ - αο δηαβηβάδνπκε ην από 28/04/2020 

ειεθηξνληθό αίηεκα ηεο αλαδόρνπ εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «ΑΝΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ 

Κ/ΞΗΑ ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ- ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΠΟΤΗΟΤ ΔΔ ΜΔ δη ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΜΔΛΚΑΣ ΔΔ», κέζσ ΔΖΓΖ, βάζεη ηνπ νπνίνπ καο δεηήζεθε παξάηαζε θαηάζεζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΡΚΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», ιόγσ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ αληηζηνηρώλ αξκόδησλ 

ΑΔΑ: Ω0ΚΟΩΞΙ-ΣΒΔ



ππεξεζηώλ έθδνζεο απηώλ ή κεξηθήο αλαζηνιήο ησλ ππεξεζηώλ. - αο ελεκεξώλνπκε όηη 

κε ην από 07/05/2020 ειεθηξνληθό κήλπκα κέζσ ΔΖΓΖ ηνλ θαινύζακε ζύκθσλα κε ην 

ππ’αξηζ.41
ν
 άξζξν κέξνο Ζ ηνπ ΦΔΚ 84/13-4-2020 η.Α΄ ΠΝΠ “Μέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζπλερηδόκελσλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη 

άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο”, έσο ηηο 15/05/2020 λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ Ν.1599/1986 βάζεη ηεο νπνίαο λα δειώλεη όηη: α) δελ ζπληξέρεη θαλέλα λόκηκν 

θώιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία, β) εμαθνινπζεί λα πιεξνί όια ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία δηαθήξπμε θαη γ) ππνρξενύηαη λα 

πξνζθνκίζεη ηα λνκίκσο πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ή αλάζεζεο εληόο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. - ηηο 14/05/2020 θαη 

κέζσ ΔΖΓΖ καο απεζηάιιεη ε ππεύζπλε δήισζε ηεο αλαδόρνπ εξγνιεπηηθήο 

επηρείξεζεο , θαζώο θαη νη ππεύζπλεο δειώζεηο πεξί νςηγελώλ κεηαβνιώλ, γηα ηηο νπνίεο 

απαηηείηαη ε ζύληαμε 3
νπ

 πξαθηηθνύ. - Πιελ όκσο γηα λα πξνβνύκε ζηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο απαηηείηαη ύζηαζε θνηλνπξαμίαο κε έθδνζε ΑΦΜ από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ 

θαζώο θαη νξηζκόο θνηλνύ εθπξνζώπνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε (άξζξν 140 ηνπ 

Ν4412/2016), θαζώο ρσξίο έθδνζε ΑΦΜ θαη αλαγξαθή ζηελ ζύκβαζε (θαη αλάξηεζε ζηε 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ –ΚΖΜΓΖ-ΔΖΓΖ) δελ ππάξρεη λνκηθή ππόζηαζε ζύκβαζεο - Καηόπηλ 

όισλ ησλ αλσηέξσ , θαζώο ν αλάδνρνο ιόγσ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί 

(COVID-19) ,θαζπζηεξεί ζηελ έθδνζή ΑΦΜ ηεο θνηλνπξαμίαο θαη πεξαηηέξσ ζηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ζαο θαινύκε όπσο: - ΔΗΖΓΖΘΔΗΣΔ -*Να παξαηαζεί ε 

πξνζεζκία πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζήο ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΡΚΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» έσο ηηο 05/06/2020 , ( ζύκθσλα κε ην άξζξν 41
ν
 κέξνο Ζ ηνπ ΦΔΚ 

84/13-4-2020 η.Α΄ ΠΝΠ “Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλερηδόκελσλ ζπλεπεηώλ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο”), ηεο αλαδόρνπ 

εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «ΑΝΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ Κ/ΞΗΑ ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ- 

ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΠΟΤΗΟΤ ΔΔ ΜΔ δη ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΚΑΣ ΔΔ», πξνθεηκέλνπ: - 1) Να 

εθδνζεί ην ΑΦΜ ηεο θνηλνπξαμίαο από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ θαη λα καο γλσζηνπνηεζεί. – 2) 

Να γίλεη ν νξηζκόο θνηλνύ εθπξνζώπνπ κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε (άξζξν 140 ηνπ 

Ν4412/2016).ηελ νπνία νθείιεη λα πξνζθνκηζηεί ζηελ ππεξεζία. – Ο Αληηδήκαξρνο 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηποπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα καηεπείγον,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

Με ην από 28/04/2020 ειεθηξνληθό αίηεκα ηεο αλαδόρνπ εξγνιεπηηθήο 

επηρείξεζεο «ΑΝΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ Κ/ΞΗΑ ΑΞΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ- ΦΧΣΔΗΝΖ 

ΜΠΟΤΗΟΤ ΔΔ ΜΔ δη ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΚΑΣ ΔΔ», κέζσ ΔΖΓΖ, δεηήζεθε παξάηαζε 

θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ: 

«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΩΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΩΝ ΚΑΗ 

ΑΡΚΣΗΚΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ», ιόγσ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ αληηζηνηρώλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ έθδνζεο απηώλ ή κεξηθήο αλαζηνιήο ησλ 

ππεξεζηώλ. 

Με ην από 07/05/2020 ειεθηξνληθό κήλπκα κέζσ ΔΖΓΖ θιήζεθε ζύκθσλα κε ην 

ππ’αξηζ.41
ν
 άξζξν κέξνο Ζ ηνπ ΦΔΚ 84/13-4-2020 η.Α΄ ΠΝΠ “Μέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζπλερηδόκελσλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη 

άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο”, έσο ηηο 15/05/2020, λα πξνζθνκίζεη ππεύζπλε δήισζε 

ΑΔΑ: Ω0ΚΟΩΞΙ-ΣΒΔ



ηνπ Ν.1599/1986, βάζεη ηεο νπνίαο λα δειώλεη όηη: α) δελ ζπληξέρεη θαλέλα λόκηκν 

θώιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία, β) εμαθνινπζεί λα πιεξνί όια ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία δηαθήξπμε θαη γ) ππνρξενύηαη λα 

πξνζθνκίζεη ηα λνκίκσο πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ή αλάζεζεο εληόο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

ηηο 14/05/2020 θαη κέζσ ΔΖΓΖ απεζηάιιεη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ε ππεύζπλε 

δήισζε ηεο αλαδόρνπ εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο, θαζώο θαη νη ππεύζπλεο δειώζεηο πεξί 

νςηγελώλ κεηαβνιώλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ζύληαμε 3
νπ

 πξαθηηθνύ. 

Πιελ όκσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαιηείηαι ύζηαζε θνηλνπξαμίαο κε 

έκδοζη ΑΦΜ από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ θαζώο θαη νξηζκόο θνηλνύ εθπξνζώπνπ με 

ζςμβολαιογπαθική ππάξη (άπθπο 140 ηος Ν4412/2016), καθώρ συπίρ έκδοζη ΑΦΜ 

και αναγπαθή ζηην ζύμβαζη (και ανάπηηζη ζηη ΓΗΑΤΓΔΗΑ –ΚΖΜΓΖ-ΔΖΓΖ) 

δεν ςπάπσει νομική ςπόζηαζη ζύμβαζηρ. 

Ο αλάδνρνο ιόγσ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί (COVID-19), 

θαζπζηεξεί ζηελ έθδνζή ΑΦΜ ηεο θνηλνπξαμίαο θαη πεξαηηέξσ ζηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο, 

 

θαη πξνθεηκέλνπ: 1) λα εθδνζεί ην ΑΦΜ ηεο θνηλνπξαμίαο από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ θαη 

λα γλσζηνπνηεζεί ζηελ αξκόδηα ππεξεζία θαη 2) λα γίλεη ν νξηζκόο θνηλνύ εθπξνζώπνπ 

κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε (άξζξν 140 ηνπ Ν.4412/2016), ηελ νπνία νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία, εγκπίνει ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πξόζθιεζεο ηεο 

αλαδόρνπ εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «ΑΝΑΒΑΘΜΗΜΔΝΖ Κ/ΞΗΑ ΑΞΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΣΔ- ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΠΟΤΗΟΤ ΔΔ ΜΔ δη ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΚΑΣ ΔΔ», 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ 

ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΡΚΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΠΑΣΡΔΧΝ» έσο ηηο 05/06/2020, (ζύκθσλα κε ην άξζξν 41
ν
 κέξνο Ζ ηνπ ΦΔΚ 84/13-4-

2020 η.Α΄ ΠΝΠ “Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλερηδόκελσλ ζπλεπεηώλ ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο”). 

 

 

 

       Ο Ππόεδπορ                                    Σα ζςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ – ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ  

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ  

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΝΗΣΑ 

ΑΔΑ: Ω0ΚΟΩΞΙ-ΣΒΔ
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