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Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 15
η
 Μαΐος 2020, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώπα 12:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 16/11-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

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

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ 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 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «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] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο 

Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 10] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 11] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 252/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – ηαθηηθό κέινο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 259/2020). 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ 

έξγνπ: «Καηαζθεπή ελδηάκεζεο δεμακελήο ηεο Τ.Κ. Τζνπθαιείθσλ», πξνϋπνινγηζκνύ 

30.000,00 €, κε Φ.Π.Α. (ππ’ αξηζ. 2/2020 Μειέηε)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 5062/4-5-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 4991/30-4-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ Υπνδνκήο – Τκήκα 

Σρεδηαζκνύ θαη Τερληθήο Υπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ: 

«ΚΑΤΑΣΚΔΥΗ ΔΝΓΙΑΜΔΣΗΣ ΓΔΞΑΜΔΝΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΤΣΟΥΚΑΛΔΙΚΨΝ» 

πξνϋπνινγηζκνύ 30.000,00€ κε Φ.Π.Α. (ππ’ αξηζ. 02/2020 Μειέηε)΄΄ - Από ην Τκήκα 

Υδξαπιηθώλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Υπνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζπληάρζεθε ε κε 

αξηζ. 02/2020 κειέηε κε ηίηιν: «ΚΑΤΑΣΚΔΥΗ ΔΝΓΙΑΜΔΣΗΣ ΓΔΞΑΜΔΝΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ 

ΤΣΟΥΚΑΛΔΙΚΨΝ» πξνϋπνινγηζκνύ 24.193,55€ γηα εξγαζίεο θαη 5.806,45€ γηα Φ.Π.Α., 

ζπλνιηθήο δαπάλεο 30.0000€. - Τν αληηθείκελν ηεο κειέηεο αθνξά ηελ θαηαζθεπή 

ελδηάκεζεο δεμακελήο άξδεπζεο ηεο Τ.Κ Τζνπθαιείθσλ. Τν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία: 

«Υδξαπιηθώλ» - Τν ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ καδί κε ηελ Αλαζεώξεζε θαη ηνλ Φ.Π.Α. 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 30.000€ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΣΑΤΑ, κε 

ππάξρνπζα πίζησζε ην πνζό ησλ 15.000€ κε ΚΑ:25-7326.00001 - Η αξηζ. 02/2020 κειέηε 

ΑΔΑ: ΩΙ0ΧΩΞΙ-9Η0



ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΤΑΣΚΔΥΗ ΔΝΓΙΑΜΔΣΗΣ ΓΔΞΑΜΔΝΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ 

ΤΣΟΥΚΑΛΔΙΚΨΝ», πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν Τερληθό Πξόγξακκα ηεο Γ/λζεο 

Έξγσλ Υπνδνκήο ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 726/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. -  

Δπίζεο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη κε ηελ ΑΑΥ κε α/α (Β/841) ΜΔ ΑΓΑ: 6ΒΚΣΨΞΙ-ΘΟΙ ζην 

ΚΑΔ: 25-7326.20001, εγθξίζεθε ε πίζησζε γηα ην έηνο 2020 από πηζηώζεηο ΣΑΤΑ. - Ο 

δηαγσληζκόο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κέζσ ΔΣΗΓΗΣ (Ηιεθηξνληθή 

δεκνπξαζία) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α) ηνπ N.4412/2016 θαη β) ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο ηεο κειέηεο. - Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί 

ειεθηξνληθά κέζσ ΔΣΗΓΗΣ 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:-* 

Σηελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΚΑΤΑΣΚΔΥΗ 

ΔΝΓΙΑΜΔΣΗΣ ΓΔΞΑΜΔΝΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΤΣΟΥΚΑΛΔΙΚΨΝ» πξνϋπνινγηζκνύ 30.000€ 

κε Φ.Π.Α. (ππ’ αξηζ. 02/2020 Μειέηε) - Σπλεκκέλα: Η δηαθήξπμε ηεο ππ’ αξηζ. 02/2020 

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

Φξήζηνο Κνξδάο».- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηποπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζαλ από ηε 

ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Αζαλάζηνο Μνδέο θαη Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. 

Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο 

ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή ελδηάκεζεο δεμακελήο ηεο Τ.Κ. 

Τζνπθαιείθσλ», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ. 2γ θαη 2δ 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), 

καηαπηίζει θαη ζςνηάζζει ηνπ όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Καηαζκεςή ενδιάμεζηρ δεξαμενήρ ηηρ Σ.Κ. Σζοςκαλείκυν», πξνϋπνινγηζκνύ 

24.193,55 € γηα εξγαζίεο θαη  5.806,45 € γηα Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο δαπάλεο 30.0000 € θαη 

ςπογπάθει ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κέζσ ΔΣΗΓΗΣ (Ηιεθηξνληθή 

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 ΔΣΗΓΗΣ κε ην ζύζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο - άξζξν 

95§2α ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 Διεσκρινίζεηαι όηι: 

Από ην Τκήκα Υδξαπιηθώλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Υπνδνκήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ζπληάρζεθε ε κε αξηζ. 02/2020 κειέηε κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΣΖ Σ.Κ ΣΟΤΚΑΛΔΗΚΩΝ» πξνϋπνινγηζκνύ 

24.193,55 € γηα εξγαζίεο θαη 5.806,45 € γηα Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο δαπάλεο 30.0000 €. 

Τν αληηθείκελν ηεο κειέηεο αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ελδηάκεζεο δεμακελήο 

άξδεπζεο ηεο Τ.Κ Τζνπθαιείθσλ. Τν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία: «Τδπαςλικών».    

Τν ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ καδί κε ηελ Αλαζεώξεζε θαη ηνλ Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην 

πνζό ησλ 30.000€ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΣΑΤΑ, κε ππάξρνπζα πίζησζε 

ην πνζό ησλ 15.000 € κε ΚΑ:25-7326.00001.                                                                                                                    

            Η αξηζ. 02/2020 κειέηε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ 

ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΣΖ Σ.Κ ΣΟΤΚΑΛΔΗΚΩΝ», πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν 

Τερληθό Πξόγξακκα ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Υπνδνκήο ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 726/2019 

ΑΔΑ: ΩΙ0ΧΩΞΙ-9Η0



απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

          Με ηελ ΑΑΥ κε α/α (Β/841) ΜΔ ΑΓΑ: 6ΒΚΩΞΗ-ΘΟΗ ζην ΚΑΔ: 25-7326.20001, 

εγθξίζεθε ε πίζησζε γηα ην έηνο 2020 από πηζηώζεηο ΑΣΑ.   

 

 

 

                  Ο Ππόεδπορ                                      Σα ζςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 
  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: ΩΙ0ΧΩΞΙ-9Η0
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