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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 11η Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 20/5-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020
εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (14) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία
Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο
Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό
κέινο θαη 11] Υαξάιακπνο ηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ζ θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο
342/2020).
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 347/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Φσκάο –
ηαθηηθά κέιε 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 θαηεπείγνλ ζέκα: «Καηάξηηζε όξσλ
δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: “ΑΝΔΓΔΡΖ ΝΔΑ ΓΗΧΡΟΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ
ΜΔ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΔ ΥΡΖΖ: Α)
ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΖΜΔΡΔΤΖ-ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ( ΚΓ – ΖΦ), Β) ΣΔΓΧΝ
ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ (.Τ.Γ) – ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΤ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ
ΑΤΣΗΜΟ ΚΑΗ Ν.Τ”, (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 6897/5-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 6878/5-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρ/θνύ Έξγνπ-Ζ/Μ – Σκήκα Κηηξηαθώλ
Έξγσλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα
ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄ Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ:
“ΑΝΔΓΔΡΖ ΝΔΑ ΓΗΧΡΟΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΜΔ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΓΔΗΟΤ ΚΑΗ
ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΔ ΥΡΖΖ: Α) ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΖΜΔΡΔΤΖΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ (ΚΓ – ΖΦ), Β) ΣΔΓΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ
ΓΗΑΒΗΧΖ (.Τ.Γ) – ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΤ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΤΣΗΜΟ ΚΑΗ Ν.Τ”΄΄ - Σν
Γ.. ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Π. ηαζαθόπνπινπ απνθάζηζε ηε δσξεά ηεο κειέηεο κε ηίηιν:
«Κέληξν Ζκέξαο (ΚΖ) θαη ηέγε Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο (.Τ.Γ) αηόκσλ κε
απηηζκό», ρσξίο νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα εθ κέξνπο ηνπ δσξενδόρνπ, ζην Γ. Παηξέσλ
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2Α ηνπ Ν. 3316/2005 (όπσο ηζρύεη έσο ζήκεξα) κε
ζθνπό ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Ο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε
θηινμελία αηόκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ζπγθεθξηκέλα κε απηηζκό, ε απνθπγή ηεο
θνηλσληθήο απνκόλσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπο θαη ε ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ
επηηξέπνπλ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ σθεινύκελσλ αηόκσλ. - Ζ κειέηε θαη ν
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ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, εγθξίζεθαλ κε ηελ απόθαζε 866/07.11.2018 ηνπ Γ.. ηνπ
Γήκνπ. Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε επηινγή αλαδόρνπ θαηόπηλ αλνηθηήο
δεκνπξαζίαο γηα ηελ ζύλαςε ειεθηξνληθώλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα
ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ.2α ηνπ Ν. 4412/16. - Σν έξγν έρεη
εληαρζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 337/24-01-2019 Πξάμε Έληαμεο (ΑΓΑ:ΦΠΦΡ7Λ6-ΤΤ7) ζηνλ
Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Αλάπηπμε – εθζπγρξνληζκόο – ζπκπιήξσζε θνηλσληθώλ
ππνδνκώλ, ππνδνκώλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα». - Ζ Δηδηθή
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ην ππ’ αξηζ.5027/28-112019 έγγξαθό ηεο δηαηύπσζε ηελ ζεηηθή ηεο γλώκε γηα ην ζρέδην Γηαθήξπμεο θαη ηε
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρηεί ην Τπνέξγν ηνπ ζέκαηνο κε θσδηθό ΟΠ
5034777. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ
Ν.4623/19 πξνβείηε ζηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ αλσηέξσ
έξγνπ. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο
Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ
κειώλ, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο
δηαθήξπμεο θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα κατεπείγον,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη ην άξζξν
10 παξ.4 ηνπ Ν.4674/2020), καηαρηίζει θαη ζσνηάζζει ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο
δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: “ΑΝΔΓΔΡΖ ΝΔΑ ΓΗΧΡΟΦΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΜΔ ΣΜΖΜΑ
ΤΠΟΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΚΟΛΤΜΒΖΣΗΚΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΔ ΥΡΖΖ: Α) ΚΔΝΣΡΟΤ
ΓΗΖΜΔΡΔΤΖ-ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ (ΚΓ – ΖΦ), Β) ΣΔΓΧΝ
ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΖ ΓΗΑΒΗΧΖ (.Τ.Γ) – ΟΗΚΟΣΡΟΦΔΗΟΤ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ
ΑΤΣΗΜΟ ΚΑΗ Ν.Τ” θαη σπογράθει ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο.
Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε επηινγή αλαδόρνπ θαηόπηλ αλνηθηήο δεκνπξαζίαο
γηα ηελ ζύλαςε ειεθηξνληθώλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν
27 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ.2α ηνπ Ν. 4412/2016.
Διευκρινίζεται ότι:
Σν Γ.. ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Π. ηαζαθόπνπινπ απνθάζηζε ηε δσξεά ηεο κειέηεο
κε ηίηιν: «Κέληξν Ζκέξαο (ΚΖ) θαη ηέγε Τπνζηεξηδόκελεο Γηαβίσζεο (.Τ.Γ) αηόκσλ
κε απηηζκό», ρσξίο νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα εθ κέξνπο ηνπ δσξενδόρνπ, ζην Γ. Παηξέσλ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2Α ηνπ Ν. 3316/2005 (όπσο ηζρύεη έσο ζήκεξα) κε
ζθνπό ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Ο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε
θηινμελία αηόκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ζπγθεθξηκέλα κε απηηζκό, ε απνθπγή ηεο
θνηλσληθήο απνκόλσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπο θαη ε ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ
επηηξέπνπλ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ σθεινύκελσλ αηόκσλ.
Ζ κειέηε θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, εγθξίζεθαλ κε ηελ απόθαζε 866/0711-2018 ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ.
Σν έξγν έρεη εληαρζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 337/24-01-2019 Πξάμε Έληαμεο
(ΑΓΑ:ΦΠΦΡ7Λ6-ΤΤ7) ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Αλάπηπμε – εθζπγρξνληζκόο –
ζπκπιήξσζε θνηλσληθώλ ππνδνκώλ, ππνδνκώλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο» ηνπ Δ.Π.
«Γπηηθή Διιάδα».
Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ην ππ’
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αξηζ.5027/28-11-2019 έγγξαθό ηεο δηαηύπσζε ηελ ζεηηθή ηεο γλώκε γηα ην ζρέδην
Γηαθήξπμεο θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρηεί ην Τπνέξγν ηνπ ζέκαηνο κε
θσδηθό ΟΠ 5034777.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παρόνηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
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ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΝΗΣΑ

