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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ),
ζήκεξα, ηελ 19ε Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 6/14-2-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (10) 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] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7]
Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό
κέινο.
Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Παλαγηώηεο Μειάο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ησάλλεο
Σζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Φσκάο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΕΑΡΟΤΥΛΔΨΚΧΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», πξνϋπνινγηζκνύ 2.756.000,00€ (κε Φ.Π.Α)», ζέηνληαο ππόςε ησλ
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 1774/10-2-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1731/7-2-2020 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: – Σνλ θ. Πξόεδξν
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ:
«ΑΝΑΠΛΑΖ
ΕΑΡΟΤΥΛΔΨΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», πξνϋπνινγηζκνύ
2.756.000,00€ (κε Φ.Π.Α)΄΄ - Από ην Σκήκα Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ ζπληάρζεθε ε κε αξηζ. 1/2019 κειέηε κε ηίηιν: «ΑΝΑΠΛΑΖ
ΕΑΡΟΤΥΛΔΨΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», πξνϋπνινγηζκνύ 2.222.580,64€ γηα
εξγαζίεο θαη 533.419,35€ γηα Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο δαπάλεο 2.756.000,00€. - Ζ παξνύζα
κειέηε εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα αλαβάζκηζεο, αλάπιαζεο θαη αμηνπνίεζεο
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - πγθεθξηκέλα, ε παξνύζα
αλαθέξεηαη ζηελ Αλάπιαζε Εαξνπριεΐθσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ζεκεηαθέο
παξεκβάζεηο ζε ηέζζεξηο γεηηνληέο. Ζ ζπλνιηθή παξέκβαζε ζα πεξηιακβάλεη εξγαζίεο
αλάπιαζεο πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξόκσλ κε θπβόιηζνπο. Οη αλσηέξσ πεδόδξνκνη είλαη
ήπηαο θπθινθνξίαο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε
αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. - Σν έξγν «ANAΠΛΑΖ
ΕΑΡΟΤΥΛΔΨΚΧΝ» έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή
ζην πεξηβάιινλ » .Με ηελ ππ’ αξηζ.πξση.2050/8-5-2019 κε ΑΓΑ: ΧΖΥΕ7Λ6-ΣΡΒ8
απόθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
εληάρζεθε ε πξάμε: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΕΑΡΟΤΥΛΔΗΚΧΝ» ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα:
«Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» - Με θσδηθό πξάμεο :ΟΠ 5044883 θαη δηθαηνύρν ηνλ Γήκν
Παηξέσλ
κε
Κσδ.40106264,
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ηνπ Φ.Π.Α.) - Γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απόθαζε κε ΑΓΑ: 6ΝΧΖΧΞΗΓ2Χ γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο
2020 θαη κε αξ. Β/ 107/2020 θαηαρώξεζε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο
ηεο Γ.Ο.Τ ζην ΚΑΔ:64-7341.73210 ηνπ Γήκνπ. - Ζ αξηζ. 1/2019 κειέηε ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν : «ΑΝΑΠΛΑΖ ΕΑΡΟΤΥΛΔΨΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», πεξηιακβάλεηαη
ζην εγθεθξηκέλν Σερληθό Πξόγξακκα 2020 ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ζύκθσλα κε ηελ
αξηζ. 726/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. - Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη κε αλνηθηή
Ζιεθηξνληθή δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α) ηνπ N.4412/2016 θαη β) ηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο κειέηεο. - Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα
ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ κε ην ζύζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο άξζξν 95§2α ηνπ Ν. 4412/2016. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε
ην άξζξν 103 παξ. 2γ θαη 2δ ηνπ Ν. 3463/06 ηνπ θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,
πξνβείηε: - ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ:
«ΑΝΑΠΛΑΖ ΕΑΡΟΤΥΛΔΨΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», πξνϋπνινγηζκνύ
2.756.000,00€ (κε Φ.Π.Α). - πλεκκέλα: Ζ δηαθήξπμε ηεο ππ’ αξηζ. 01/2019 κειέηεο. - Ο
Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο
ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΕΑΡΟΤΥΛΔΨΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ. 2γ θαη 2δ ηνπ Ν. 3463/06 θαη ην άξζξν 72 ηνπ
Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3), θαηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπ όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΕΑΡΟΤΥΛΔΪΚΩΝ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ», πξνϋπνινγηζκνύ 2.222.580,64€ γηα εξγαζίεο θαη 533.419,35€ γηα
Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο δαπάλεο 2.756.000,00€ θαη σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο
δηαθήξπμεο.
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη κε αλνηθηή Ζιεθηξνληθή δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο: α) ηνπ N.4412/2016 θαη β) ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο κειέηεο θαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ κε
ην ζύζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο - άξζξν 95§2α ηνπ Ν. 4412/2016.
Διευκρινίζεται ότι:
Ζ παξνύζα κειέηε εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα αλαβάζκηζεο, αλάπιαζεο θαη
αμηνπνίεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
πγθεθξηκέλα, ε παξνύζα αλαθέξεηαη ζηελ Αλάπιαζε Εαροστιεΐθωλ ηοσ Γήκοσ
Παηρέωλ, κε ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο ζε ηέζζεξηο γεηηνληέο. Ζ ζπλνιηθή παξέκβαζε ζα
πεξηιακβάλεη εξγαζίεο αλάπιαζεο πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξόκσλ κε θπβόιηζνπο. Οη
αλσηέξσ πεδόδξνκνη είλαη ήπηαο θπθινθνξίαο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ
ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ.
Σν έξγν «ANAΠΛΑΖ ΕΑΡΟΤΥΛΔΪΚΩΝ» έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Γπηηθή
Διιάδα 2014-2020» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο –
Μεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ». Με ηελ ππ’ αξηζ.πξση.2050/8-52019 κε ΑΓΑ: ΧΖΥΕ7Λ6-ΣΡΒ8 απόθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π.
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ εληάρζεθε ε πξάμε: «ΑΝΑΠΛΑΖ
ΕΑΡΟΤΥΛΔΗΚΩΝ» ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα: «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» κε
θσδηθό πξάμεο: ΟΠ 5044883 θαη δηθαηνύρν ηνλ Γήκν Παηξέσλ, κε Κσδ.40106264,
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ζπλνιηθνύ
πξνππνινγηζκνύ:2.756.000€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α).
Γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απόθαζε κε ΑΓΑ: 6ΝΧΖΧΞΗ-Γ2Χ
γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο
2020 θαη κε αξ. Β/107/2020 θαηαρώξεζε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ
πιεξσκήο ηεο Γ.Ο.Τ ζην ΚΑΔ:64-7341.73210 ηνπ Γήκνπ.
Ζ αξηζ. 1/2019 κειέηε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΕΑΡΟΤΥΛΔΪΚΩΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ», πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν Σερληθό Πξόγξακκα 2020
ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 726/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ.
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