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Αξηζκόο  900    

46
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 15
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 

--------------------------- 

  

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 15
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 46/11-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Νηθφιανο 

Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ησάλλεο 

Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ κνλαδηθνχ εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 888/2020). 

Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020). 

O θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020).  

Ζ θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 896/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 897/2020). 

Ο θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (13) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε 

Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο – Αλαθαηαζθεπή Κιηκάθσλ Ηζηνξηθνχ Kέληξνπ Πάηξαο»», 

(ζρεηηθφ ην αξηζ. 17313/11-12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17262/10-

12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ 

Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ – Τκήκα Κνηλνρξήζησλ Φψξσλ), ε νπνία 

έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε αζηηθή 

αλάπηπμε Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο – Αλαθαηαζθεπή Κιηκάθσλ Ηζηνξηθνχ Kέληξνπ 

Πάηξαο»΄΄ -  Σαο γλσξίδνπκε φηη απφ ηε Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ, 

ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 21/2019 νξηζηηθή κειέηε κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν, ζπλνιηθήο 

δαπάλεο 265.000,00 € (213.709,68€ γηα εξγαζίεο θαη 51.290,23€ γηα Φ.Π.Α). - Ζ νξηζηηθή 

κειέηε ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 329/2019 (ΑΓΑ:620ΒΨΞΗ-Ε7Π) απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε αξηζ. πξση. 100378/08-07-2019 

πξάμε δηαπηζησηηθνχ ραξαθηήξα ηεθκαηξφκελεο λνκηκφηεηαο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε 
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Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. - Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε  ε ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ 

ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα», άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία 

ηνπ Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ», o νπνίνο 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ ηακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ), κε 

ηίηιν «Γξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

πφιεσλ Παηξέσλ θαη Αγξηλίνπ» θαη ηίηιν δξάζεο 6.e.1.1-b «Γξάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο 

ηζηνξηθψλ, εκπνξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο». - Σε ζπλέρεηα ηεο αξ. 

πξση. 3634/28-09-2018 πξφζθιεζεο ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ππνβιήζεθε απφ ηνλ Γήκν Παηξέσλ εκπξνζέζκσο ην ID 

70932-12/06/2019 Τερληθφ Γειηίν Πξάμεο κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηφ εγγξάθσλ (θσδ. 

ΟΠΣ 5045797). - Με ηελ αξ. πξση. 4612/04-11-2019 (ΑΓΑ: ΨΦ0Μ7Λ6-5ΟΖ) απφθαζε 

ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδνο ε νπνία θαη απεζηάιε ζηελ Υπεξεζία καο κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηελ 05/11/2019, εγθξίζεθε ε έληαμε ηεο πξάμεο 

«Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο – Αλαθαηαζθεπή 

Κιηκάθσλ Ηζηνξηθνχ Kέληξνπ Πάηξαο» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή 

Διιάδα», κε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε 265.000,00€ θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ). - Τελ 20/12/2019 έγηλε ε 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζηελ Δηδηθή Υπεξεζία 

∆ηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΓΥΤΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» 2014-2020, γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαθήξπμεο. Τελ 13/01/2020 

επαλππνβιήζεθε δηνξζσκέλν ην αίηεκα Διέγρνπ Ννκηκφηεηαο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

(πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο) κε α/α Διέγρνπ 7902, Έθδνζε 1.0 θαη ID 13485. - Με ην κε 

αξ. πξση. 127/14.01.2020 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΓΥΤΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» 2014-2020, δηαηππψζεθε ζχκθσλε 

γλψκε γηα ηα ζρέδηα ησλ ηεπρψλ δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ζα πξνθεξπρζεί ην 1
ν
 Υπνέξγν «Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε Ηζηνξηθνχ 

Κέληξνπ Πάηξαο – Αλαθαηαζθεπή Κιηκάθσλ Ηζηνξηθνχ Kέληξνπ Πάηξαο» κε θσδηθφ 

ΟΠΣ 5045797, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 265.000,00€. - Ζ δέζκεπζε θαη ε δηάζεζε 

πίζησζεο χςνπο 265.000,00 επξψ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 έγηλε ζε βάξνο ηνπ  Κ.Α 

64-7341.73209, βάζεη ηεο αξ. ΑΑΥ. 2.409Β (αξ. πξση. 7.466/10-12-2019) απφθαζεο 

αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:6Τ2ΓΨΞΗ-ΚΥΨ) θαη ηεο αξ. ΑΑΥ. 84Β (αξ. 

πξση. 689/21-01-2020) απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:ΨΣΔΣΨΞΗ-3Δ) γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2020. - Ψο εθ ηνχηνπ ζε ελαξκφληζε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 

δεκνζίσλ έξγσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε θαηάξηηζεο θαη ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο 

δεκνπξάηεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ βάζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ πξφηππσλ ηεπρψλ 

δηαθεξχμεσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ. - Τν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/16. Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ 

ηηκή, ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ N.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. - Ζ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016. - Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, 

παξαθαινχκε φπσο ζχκθσλα κε ην εδάθην ε παξ.1 ηνπ άξζ. 72 ηνπ Ν. 3852/10 πξνβείηε: - 

ζηελ θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. - 

Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο 

Κνξδάο».- 
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 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ηεο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο – 

Αλαθαηαζθεπή Κιηκάθσλ Ηζηνξηθνχ Kέληξνπ Πάηξαο», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1), 

θαηαξηίδεη θαη ζπληάζζεη ηνπ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο – Αλαθαηαζθεπή 

Κιηκάθσλ Ηζηνξηθνύ Kέληξνπ Πάηξαο», ζπλνιηθήο δαπάλεο 265.000,00 € (213.709,68€ 

γηα εξγαζίεο θαη 51.290,23€ γηα Φ.Π.Α) θαη ππνγξάθεη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

Τν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. Ζ επηινγή ηνπ 

Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, ηνπ άξζξνπ 27 

ηνπ N.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016.   

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

Απφ ηε Γηεχζπλζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 21/2019 

νξηζηηθή κειέηε κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν, ζπλνιηθήο δαπάλεο 265.000,00 € (213.709,68€ 

γηα εξγαζίεο θαη 51.290,23€ γηα Φ.Π.Α). 

 Ζ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 329/2019 

(ΑΓΑ:620ΒΨΞΗ-Ε7Π) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε 

αξηζ. πξση. 100378/08-07-2019 πξάμε δηαπηζησηηθνχ ραξαθηήξα ηεθκαηξφκελεο 

λνκηκφηεηαο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

Ηνλίνπ. 

 Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ εγθξίζεθε ε ππνβνιή 

πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Γπηηθή 

Διιάδα», άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία 

νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ», o νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

ηακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ), κε ηίηιν «Γξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ησλ πφιεσλ Παηξέσλ θαη Αγξηλίνπ» θαη ηίηιν 

δξάζεο 6.e.1.1-b «Γξάζεηο αζηηθήο αλάπηπμεο ηζηνξηθψλ, εκπνξηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ 

θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο». 

 Σε ζπλέρεηα ηεο αξ. πξση. 3634/28-09-2018 πξφζθιεζεο ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο 

Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ππνβιήζεθε απφ ηνλ Γήκν Παηξέσλ 

εκπξνζέζκσο ην ID 70932-12/06/2019 Τερληθφ Γειηίν Πξάμεο κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ ζε 

απηφ εγγξάθσλ (θσδ. ΟΠΣ 5045797).  

 Με ηελ αξ. πξση. 4612/04-11-2019 (ΑΓΑ: ΨΦ0Μ7Λ6-5ΟΖ) απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδνο ε νπνία θαη απεζηάιε ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηελ 05
ε
/11/2019, εγθξίζεθε ε έληαμε ηεο πξάμεο 

«Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο – Αλαθαηαζθεπή 

Κιηκάθσλ Ηζηνξηθνχ Kέληξνπ Πάηξαο» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή 

Διιάδα», κε επηιέμηκε δεκφζηα δαπάλε 265.000,00€ θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ). 
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 Τελ 20
ε
/12/2019 έγηλε ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ θαθέινπ κε ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα ζηελ Δηδηθή Υπεξεζία ∆ηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«ΓΥΤΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» 2014-2020, γηα ηελ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαθήξπμεο. Τελ 13
ε
/01/2020 επαλππνβιήζεθε δηνξζσκέλν ην αίηεκα Διέγρνπ 

Ννκηκφηεηαο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο) κε α/α Διέγρνπ 7902, 

Έθδνζε 1.0 θαη ID 13485.    

 Με ην κε αξ. πξση. 127/14.01.2020 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΓΥΤΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» 2014-2020, δηαηππψζεθε 

ζχκθσλε γλψκε γηα ηα ζρέδηα ησλ ηεπρψλ δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρζεί ην 1
ν
 Υπνέξγν «Οινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε Ηζηνξηθνχ 

Κέληξνπ Πάηξαο – Αλαθαηαζθεπή Κιηκάθσλ Ηζηνξηθνχ Kέληξνπ Πάηξαο» κε θσδηθφ 

ΟΠΣ 5045797, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 265.000,00€. 

 Ζ δέζκεπζε θαη ε δηάζεζε πίζησζεο χςνπο 265.000,00 € γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2020 έγηλε ζε βάξνο ηνπ  Κ.Α 64-7341.73209, βάζεη ηεο αξ. ΑΑΥ. 2.409Β (αξ. πξση. 

7.466/10-12-2019) απφθαζεο αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:6Τ2ΓΨΞΗ-ΚΥΨ) 

θαη ηεο αξ. ΑΑΥ. 84Β (αξ. πξση. 689/21-01-2020) απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

(ΑΓΑ:ΨΣΔΣΨΞΗ-3Δ) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020. 

 Ψο εθ ηνχηνπ ζε ελαξκφληζε κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε θαηάξηηζεο θαη ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξάηεζεο ηνπ ελ 

ιφγσ έξγνπ βάζεη ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ πξφηππσλ ηεπρψλ δηαθεξχμεσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ.   

 

 

        Ο Πξόεδξνο                                   Σα πκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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