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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8η Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 45/4-122020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) 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] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Υξήζηνο
Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 872/2020),
νπόηε ν θ. Υξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε
σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 879/2020).
Οη θ.θ. 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.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (16) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Απνδνρή όξσλ ζπκκεηνρήο θαη έγθξηζε ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο
επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο «Πξσηνβάζκηνο πξνζεηζκηθόο έιεγρνο δεκνηηθώλ θηηξίσλ»,
πξνϋπνινγηζκνύ 245.262,45 € (κε ΦΠΑ) ζην Πξόγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο
γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ»» (ζρεηηθό ην αξηζ. 16890/2-122020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16550/24-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Σκήκα Κηηξηαθώλ Έξγσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: - Πξνο: Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Θέκα:΄΄Απνδνρή όξσλ ζπκκεηνρήο θαη
έγθξηζε ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο
«Πξσηνβάζκηνο πξνζεηζκηθόο έιεγρνο δεκνηηθώλ θηηξίσλ», πξνϋπνινγηζκνύ
245.262,45€ (κε ΦΠΑ) ζην Πξόγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ»΄΄ - ύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Γεκνηηθνύ
Κώδηθα (Ν.3463/2006), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 3852/2010
(Καιιηθξάηεο), ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γήκνπ εληάζζεηαη «Η θαηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη
βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο Παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ε ζπληήξεζε, ε θαζαξηόηεηα θαη ε θύιαμε ησλ
ζρνιηθώλ θηηξίσλ». Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην «ρέδην δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα
ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ηελ εθδήισζε ζεηζκώλ» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Δγθύθιηνο 2018/9-3-2018, ΑΓΑ: 624Π465ΥΘ7-Γ6Ν), ν
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πξνζεηζκηθόο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε θάζε επίπεδν δηνηθεηηθήο δνκήο ηεο ρώξαο, από
ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ησλ θηηξίσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ. - Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο (δηνηθεηηθά & ζρνιηθά θηίξηα) πνπ
ρσξνζεηνύληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έρνπλ αλεγεξζεί ζε
δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαη από δηαθνξεηηθνύο θνξείο (Γήκν Παηξέσλ, Οξγαληζκό
ρνιηθώλ Κηηξίσλ, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αραΐαο) κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο λα κελ είλαη δηαζέζηκνο ν θάθεινο ηνπ θηηξίνπ, δειαδή νηθνδνκηθέο άδεηεο,
αξρηηεθηνληθά θαη ζηαηηθά ζρέδηα θαη ππνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο. Με δεδνκέλν όηη ν πξώηνο Αληηζεηζκηθόο Καλνληζκόο ζην ζρεδηαζκό θηηξίσλ ζεζπίζηεθε
ην 1959 θαη αλαβαζκίζηεθε ζεκαληηθά ηα έηε 1984, 1995, 2000, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν
έιεγρνο ησλ θηηξίσλ αλαθνξηθά κε ηελ αληηζεηζκηθή ηνπο επάξθεηα. Ο πξνζεηζκηθόο
έιεγρνο ησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ Παηξώλ απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε ηνπ
επηπέδνπ αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ ηα ελ ιόγσ θηίξηα έλαληη ησλ πηζαλόλ κέγηζησλ
αλακελόκελσλ ζεηζκηθώλ δξάζεσλ ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη. Από ηα απνηειέζκαηα
ηνπ ειέγρνπ απηνύ ζα εμαξηεζεί ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ρξεζηώλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θξίζηκεο ιεηηνπξγία ηνπο. Η κέζνδνο πνπ εθαξκόδεηαη
γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξσηνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνύ ειέγρνπ αθνξά ζηε ζηαηηζηηθή
επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Σαρέσο Οπηηθνύ
Διέγρνπ ηνπ ΟΑΠ (Οξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πξνζηαζίαο) θαη
ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ Γειηίνπ Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ θηηξίσλ (3ε έθδνζε,
2012). Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Γειηίν πξνζδηνξίδνληαη θαηά ην δπλαηό
κνλνζήκαληα γηα λα είλαη εθηθηή ε ειεθηξνληθή ηνπο επεμεξγαζία από ηνλ ΟΑΠ. Σα
δειηία απνζθνπνύλ ζηελ πνηνηηθή βαζκνλόκεζε ηνπ δνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ
θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο. - Η
αλάζεζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξνζεηζκηθνύ ειέγρνπ ζε µεραληθνύο µε απνδεδεηγµέλα
εμεηδηθεπµέλεο γλώζεηο ζε µειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
επίβιεςε πνιηηηθώλ µεραληθώλ ηνπ Γήµνπ, ζα αληηζηαζµίζεη ηελ έιιεηςε µειεηώλ θαη
ζρεδίσλ ησλ θηηξίσλ, ώζηε λα ππάξμεη ιεινγηζµέλε βαζµνιόγεζε ησλ πθηζηαµέλσλ
θηηξίσλ θαη νξζνινγηθή θαηάηαμή ηνπο. Σα απνηειέζµαηα απηήο ηεο εξγαζίαο ζα
ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην Γήµν γηα λα εθηηµήζεη ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ ηα
δεκνηηθά θηίξηα, ώζηε λα δηαµνξθώζεη απνηειεζµαηηθά θαη νξζνινγηθά ηελ πνιηηηθή ηνπ,
εηδηθά ζην επαίζζεην ζέµα ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, πξνρσξώληαο ζε θαίξηεο παξεµβάζεηο
πνπ ζα αλαβαζµίζνπλ ηε δνµηθή πνηόηεηα ησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ. - Ο Γήκνο Παηξέσλ,
έρνληαο ηελ αξκνδηόηεηα γηα ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθώλ, δεκνηηθώλ θαη
θνηλνηηθώλ θηηξίσλ, εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δπλεηηθώλ δηθαηνύρσλ γηα ηελ ππνβνιή
πξόηαζεο γηα ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνύ ειέγρνπ από ην
Πξόγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ
ΣΡΙΣΗ», ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ΑΣ11 ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ. Χο εθ ηνύηνπ
ε Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ πξνρώξεζε ζηελ ζύληαμε Φαθέινπ Γεκόζηαο
ύκβαζεο ηεο επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο «Πξσηνβάζκηνο πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξηαθώλ
ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 245.262,45€
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Σν πνζό ησλ 148.800,00€ ζα θαιπθζεί από ην πξόγξακκα
ρξεκαηνδόηεζεο, ελώ ην ππόινηπν πνζό ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ (ΚΑ
30-6117.00006). - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ώκα: - (α)
Σελ έγθξηζε ηνπ Φαθέινπ Γεκόζηαο ύκβαζεο ηεο επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο
«Πξσηνβάζκηνο πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξηαθώλ ππνδνκώλ Γήκνπ Παηξέσλ»,
πξνϋπνινγηζκνύ 245.262,45€ (κε ΦΠΑ). - (β) Σελ απνδνρή ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ
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ΣΡΙΣΗ». - (γ) Σελ έγθξηζε ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο επηζηεκνληθήο
ππεξεζίαο ζην παξαπάλσ πξόγξακκα. - (δ) Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ γηα ηελ
ππνβνιή αίηεζεο. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο –
Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή –
Αληηδήκαξρν θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
ύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Γεκνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006), όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 3852/2010 (Καιιηθξάηεο), ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ
Γήκνπ εληάζζεηαη «Η θαηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ
ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ε
ζπληήξεζε, ε θαζαξηόηεηα θαη ε θύιαμε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ». Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην
«ρέδην δξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από ηελ
εθδήισζε ζεηζκώλ» ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Δγθύθιηνο 2018/93-2018, ΑΓΑ: 624Π465ΥΘ7-Γ6Ν), ν πξνζεηζκηθόο έιεγρνο δηελεξγείηαη ζε θάζε επίπεδν
δηνηθεηηθήο δνκήο ηεο ρώξαο, από ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη
αζθάιεηαο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.
Οη θηηξηαθέο ππνδνκέο (δηνηθεηηθά & ζρνιηθά θηίξηα) πνπ ρσξνζεηνύληαη εληόο ησλ
δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έρνπλ αλεγεξζεί ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο
θαη από δηαθνξεηηθνύο θνξείο (Γήκν Παηξέσλ, Οξγαληζκό ρνιηθώλ Κηηξίσλ,
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αραΐαο) κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο λα κελ είλαη
δηαζέζηκνο ν θάθεινο ηνπ θηηξίνπ, δειαδή νηθνδνκηθέο άδεηεο, αξρηηεθηνληθά θαη ζηαηηθά
ζρέδηα θαη ππνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο.
Με δεδνκέλν όηη ν πξώηνο Αληηζεηζκηθόο Καλνληζκόο ζην ζρεδηαζκό θηηξίσλ
ζεζπίζηεθε ην 1959 θαη αλαβαζκίζηεθε ζεκαληηθά ηα έηε 1984, 1995, 2000, θξίλεηαη
απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ησλ θηηξίσλ αλαθνξηθά κε ηελ αληηζεηζκηθή ηνπο επάξθεηα. Ο
πξνζεηζκηθόο έιεγρνο ησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ Παηξώλ απνζθνπεί ζηελ
εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ ηα ελ ιόγσ θηίξηα έλαληη ησλ πηζαλόλ
κέγηζησλ αλακελόκελσλ ζεηζκηθώλ δξάζεσλ ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη. Από ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηνύ ζα εμαξηεζεί ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ρξεζηώλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θξίζηκεο ιεηηνπξγία ηνπο. Η κέζνδνο πνπ
εθαξκόδεηαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πξσηνβάζκηνπ πξνζεηζκηθνύ ειέγρνπ αθνξά ζηε
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Σαρέσο
Οπηηθνύ Διέγρνπ ηνπ ΟΑΠ (Οξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πξνζηαζίαο)
θαη ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ Γειηίνπ Πξνζεηζκηθνύ Διέγρνπ θηηξίσλ (3ε έθδνζε,
2012). Σα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Γειηίν πξνζδηνξίδνληαη θαηά ην δπλαηό
κνλνζήκαληα γηα λα είλαη εθηθηή ε ειεθηξνληθή ηνπο επεμεξγαζία από ηνλ ΟΑΠ. Σα
δειηία απνζθνπνύλ ζηελ πνηνηηθή βαζκνλόκεζε ηνπ δνκηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ
θαηάηαμε ηνπ θηηξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο.
Η αλάζεζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ πξνζεηζκηθνύ ειέγρνπ ζε µεραληθνύο µε
απνδεδεηγµέλα εμεηδηθεπµέλεο γλώζεηο ζε µειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θηηξίσλ ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ επίβιεςε πνιηηηθώλ µεραληθώλ ηνπ Γήµνπ, ζα αληηζηαζµίζεη ηελ
έιιεηςε µειεηώλ θαη ζρεδίσλ ησλ θηηξίσλ, ώζηε λα ππάξμεη ιεινγηζµέλε βαζµνιόγεζε
ησλ πθηζηαµέλσλ θηηξίσλ θαη νξζνινγηθή θαηάηαμή ηνπο. Σα απνηειέζµαηα απηήο ηεο
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εξγαζίαο ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην Γήµν γηα λα εθηηµήζεη ην επίπεδν αζθάιεηαο πνπ
παξέρνπλ ηα δεκνηηθά θηίξηα, ώζηε λα δηαµνξθώζεη απνηειεζµαηηθά θαη νξζνινγηθά ηελ
πνιηηηθή ηνπ, εηδηθά ζην επαίζζεην ζέµα ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, πξνρσξώληαο ζε θαίξηεο
παξεµβάζεηο πνπ ζα αλαβαζµίζνπλ ηε δνµηθή πνηόηεηα ησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ.
Ο Γήκνο Παηξέσλ, έρνληαο ηελ αξκνδηόηεηα γηα ηε ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ
ζρνιηθώλ, δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ θηηξίσλ, εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δπλεηηθώλ
δηθαηνύρσλ γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο γηα ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ
πξνζεηζκηθνύ ειέγρνπ από ην Πξόγξακκα Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ΑΣ11 ηνπ
Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ. Χο εθ ηνύηνπ ε Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ πξνρώξεζε
ζηελ ζύληαμε Φαθέινπ Γεκόζηαο ύκβαζεο ηεο επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο
«Πξσηνβάζκηνο πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξηαθώλ ππνδνκώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»,
ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 245.262,45€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Σν πνζό ησλ
148.800,00€ ζα θαιπθζεί από ην πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο, ελώ ην ππόινηπν πνζό ζα
θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ (ΚΑ 30-6117.00006).
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020,
άξζξν 40 παξ.1), η Οικονομική Δπιηποπή,
1)
Δγκπίνει ηο Φάκελο Γημόζιαρ ύμβαζηρ ηεο επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο
«Πξσηνβάζκηνο πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξηαθώλ ππνδνκώλ Γήκνπ Παηξέσλ»,
πξνϋπνινγηζκνύ 245.262,45 € (κε ΦΠΑ).
2)
Αποδέσεηαι ηοςρ όποςρ ζςμμεηοσήρ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο θαη
Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ».
3)
Δγκπίνει ηην ςποβολή αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ηεο επηζηεκνληθήο ππεξεζίαο
«Πξσηνβάζκηνο πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξηαθώλ ππνδνκώλ Γήκνπ Παηξέσλ» ζην
αλσηέξσ πξόγξακκα.
4)

Δξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο.
Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ
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