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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 10
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 40/6-11-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. ΓΙΓΑΦ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-2020 εγθύθιην 

ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) 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 Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

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

Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 798/2020) θαη 

απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 808/2020). 

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

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

808/2020). 

Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο αηηήκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα ΄ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ΄ 

γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 15631/5-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη 

ε αξηζ. 15417/3-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη 

Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Τκήκα Η/Μ), ε νπνία έρεη σο 

εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε 

ηξνπνπνίεζεο αηηήκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα ‘ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ’ γηα ηελ 

εθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο΄΄ - Ο Γήκνο καο, ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηεο όπσο έρνπλ θαζνξηζζεί ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ζπληήξεζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ζπγθξνηεκάησλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ. - 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπγθξνηεκάησλ απηώλ έρεη αλεγεξζεί πξν πνιιώλ εηώλ 

θαη δελ πιεξνύληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο θαη λνκνζεζία. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ απηώλ θαη ηελ έθδνζε ησλ 

απαηηνύκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ ππξαζθαιείαο, απαηηείηαη αθελόο ε εθπόλεζε κειεηώλ 

ππξαζθαιείαο θαη αθεηέξνπ ε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ ζρεηηθώλ κέζσλ θαη 

εμνπιηζκνύ. - Τν θόζηνο γηα ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν θαη κε ηηο 

ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ Γήκνπ είλαη αδύλαην λα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο. - Δπεηδή ε αλάγθε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέζσλ απηώλ είλαη επηηαθηηθή, ε 
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Υπεξεζία καο ππέβαιε αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο, ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε VIII, ζην 

πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ» ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηίηιν «Δθπόλεζε 

κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

ρώξαο», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 738.000,00€ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%). 

Καηόπηλ ειέγρνπ θαη ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ αξκόδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή απαηηείηαη 

ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ππνβιεζέληνο Τερληθνύ Γειηίνπ, ώζηε αθελόο λα δηνξζσζεί ην 

ππνέξγν 40 όζνλ αθνξά ηνλ αηηνύκελν πξνϋπνινγηζκό θαη αθεηέξνπ λα κελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κε-επηιέμηκεο πξνζρνιηθέο κνλάδεο (ππνέξγα 169 θαη 170) θαη ε 

δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζε 731.000€ (κε-ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 

- Λακβάλνληαο ππ’ όςε ηα παξαπάλσ, - Δηζεγνύκαζηε - ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηνπ ζρεηηθνύ Τερληθνύ Γειηίνπ, 

ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε VIII, ζην πξόγξακκα «ΦΙΛΟΓΗΜΟΣ ΙΙ» ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, ηνύ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ» θαη ηίηιν «Δθπόλεζε κειεηώλ θαη πινπνίεζε κέηξσλ θαη 

κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρώξαο», ζε731.000,00 €, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% ή 906.440,00 € κε ΦΠΑ, γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη 

πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. 

Φξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζή ηνπ, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

Ο Γήκνο Παηξέσλ, ζύκθσλα κε ηηο αξκνδηόηεηεο όπσο έρνπλ θαζνξηζζεί ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ζπληήξεζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ζπγθξνηεκάησλ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ.  

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπγθξνηεκάησλ απηώλ έρεη αλεγεξζεί πξν πνιιώλ 

εηώλ θαη δελ πιεξνύληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο θαη λνκνζεζία. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ απηώλ θαη ηελ έθδνζε ησλ 

απαηηνύκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ ππξαζθαιείαο, απαηηείηαη αθελόο ε εθπόλεζε κειεηώλ 

ππξαζθαιείαο θαη αθεηέξνπ ε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ ζρεηηθώλ κέζσλ θαη 

εμνπιηζκνύ.  

Τν θόζηνο γηα ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν θαη κε ηηο 

ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ Γήκνπ είλαη αδύλαην λα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο. 

Δπεηδή ε αλάγθε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέζσλ απηώλ είλαη επηηαθηηθή, ε αξκόδηα 

Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ ππέβαιε αίηεκα ρξεκαηνδόηεζεο, ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε 

VIII, ζην πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηίηιν 

«Δκπόνηζη μελεηών και σλοποίηζη μέηρφν και μέζφν πσροπροζηαζίας ζηις ζτολικές 

μονάδες ηης τώρας», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 738.000,00€ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%).  

Καηόπηλ ειέγρνπ θαη ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ αξκόδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, 

απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ππνβιεζέληνο Τερληθνύ Γειηίνπ, ώζηε αθελόο λα δηνξζσζεί 

ην ππνέξγν 40 όζνλ αθνξά ηνλ αηηνύκελν πξνϋπνινγηζκό θαη αθεηέξνπ λα κελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κε-επηιέμηκεο πξνζρνιηθέο κνλάδεο (ππνέξγα 169 θαη 170) θαη ε 

δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζε 731.000€ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). 
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2020 

(Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ. 1), ε Οικονομική Δπιηροπή εγκρίνει ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ αηηήκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ηνπ ζρεηηθνύ Τερληθνύ Γειηίνπ, 

ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε VIII, ζην πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, ηνπ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ» θαη ηίηιν «Δκπόνηζη μελεηών και σλοποίηζη μέηρφν και 

μέζφν πσροπροζηαζίας ζηις ζτολικές μονάδες ηης τώρας», ζε 731.000,00 €, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% ή 906.440,00 €, κε ΦΠΑ, γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη 

πινπνίεζε κέηξσλ θαη κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

 

  

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 
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