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Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 28
ε
 Απρηιίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 15/24-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ 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 εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «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] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ησάλλεο 

Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 11] Θεφδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο θαη Ησάλλεο Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ 

κέινο, απνρψξεζαλ απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 232/2020). 

Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Καηάξηηζε ησλ φξσλ 

δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Σπκπιεξσκαηηθά έξγα Γηακφξθσζεο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αλνηθηνχ Θεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Τ.Κ. Κξήλεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ»», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 4459/14-4-

2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 4370/13-4-2020 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 – (Γηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - 

ΘΔΜΑ:΄΄Καηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Σπκπιεξσκαηηθά 

έξγα Γηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αλνηθηνχ Θεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Τ.Κ. 

Κξήλεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ»΄΄ - Σαο γλσξίδνπκε φηη 

απφ ην ηκήκα Κνηλνρξήζησλ Φψξσλ ηεο Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ, 

ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 82/2018 κειέηε κε ηίηιν: «Σπκπιεξσκαηηθά έξγα 

Γηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αλνηθηνχ Θεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Τ.Κ. 

Κξήλεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ» πξνυπνινγηζκνχ 

337.003,65€ γηα εξγαζίεο θαη 80.880,88€ γηα Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο δαπάλεο 

417.884,53€. – 1. Ζ κειέηε θαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, εγθξίζεθαλ κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 692/31.08.2018 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Γήκνπ. Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα 
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γίλεη κε επηινγή αλαδφρνπ θαηφπηλ αλνηθηήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ ζχλαςε 

ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 

4412/16. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ.2α ηνπ Ν. 4412/16. – 2. Τν έξγν έρεη εληαρζεί κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 4271/16.10.2019 απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζην 

Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-2020. – 3. Με ηελ ππ’ 

αξηζ.1394/01.04.2020 απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο εγθξίζεθε ην 

ζρέδην Γηαθήξπμεο θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρηεί ην Υπνέξγν 

«Σπκπιεξσκαηηθά έξγα Γηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αλνηθηνχ Θεάηξνπ 

ζηε ζέζε Εστηάδα Τ.Κ. Κξήλεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ» 

ηεο Πξάμεο «Σπκπιεξσκαηηθά έξγα Γηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αλνηθηνχ 

Θεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Τ.Κ. Κξήλεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ 

Παηξέσλ» κε θσδηθφ ΟΠΣΑ 0011038467, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

«417.884,53€». - Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε φπσο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

103 ηνπ Ν.3463/2006 & ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/10 πξνβείηε ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

φξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».- 

 

 Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ηεο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Σπκπιεξσκαηηθά έξγα Γηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ Αλνηθηνχ Θεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Τ.Κ. Κξήλεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 

(άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν. 4674/2020), θαηαρηίδεη θαη 

ζσληάζζεη ηνπ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«σκπιερφκαηηθά έργα Γηακόρθφζες περηβάιιοληος τώροσ Αλοηθηού 

Θεάηροσ ζηε ζέζε Εφχηάδα Σ.Κ. Κρήλες Γεκοηηθής Δλόηεηας Μεζζάηηδος 

Γήκοσ Παηρέφλ», πξνυπνινγηζκνχ 337.003,65 € γηα εξγαζίεο θαη 80.880,88 € γηα 

Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο δαπάλεο 417.884,53 € θαη σπογράθεη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε επηινγή αλαδφρνπ θαηφπηλ αλνηθηήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ.2α ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

 

Διεσκρινίζεηαι όηι: 

Απφ ην ηκήκα Κνηλνρξήζησλ Φψξσλ ηεο Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ 

- Ζ/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 82/2018 κειέηε κε ηίηιν: «Σπκπιεξσκαηηθά έξγα 

Γηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αλνηθηνχ Θεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Τ.Κ. 

Κξήλεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ» πξνυπνινγηζκνχ 

337.003,65€ γηα εξγαζίεο θαη 80.880,88€ γηα Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο δαπάλεο 

ΑΔΑ: 6Θ5ΚΩΞΙ-ΤΟ2



417.884,53€.  

Ζ κειέηε θαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 

692/31.08.2018 απφθαζε ηνπ Γ.Σ. ηνπ Γήκνπ. 

 Τν έξγν έρεη εληαρζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 4271/16.10.2019 απφθαζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2014-

2020.  

 Με ηελ ππ’ αξηζ.1394/01.04.2020 απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο εγθξίζεθε ην ζρέδην Γηαθήξπμεο θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα 

πξνθεξπρηεί ην Υπνέξγν «Σπκπιεξσκαηηθά έξγα Γηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ Αλνηθηνχ Θεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Τ.Κ. Κξήλεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ» ηεο Πξάμεο «Σπκπιεξσκαηηθά έξγα Γηακφξθσζεο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αλνηθηνχ Θεάηξνπ ζηε ζέζε Εστηάδα Τ.Κ. Κξήλεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Μεζζάηηδνο Γήκνπ Παηξέσλ» κε θσδηθφ ΟΠΣΑ 0011038467, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ «417.884,53€». 

 
 

 

         Ο Πρόεδρος                                  Σα ζσκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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