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Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέωλ 

ηεο 16
εο

 Ηνπλίνπ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ), 

ζήκεξα, ηελ 16
ε
 Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 21/12-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (20) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 

7] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ  ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 360/2020). 

Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ  

ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 361/2020). 

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

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 368/2020). 

Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – 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 αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε 

Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο- Αζηηθή Αλάπιαζε πεξηνρήο Γνύβαο»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 7136/11-6-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 6893/5-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-

Η/Μ – Σκήκα Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Καηάξηηζε όξσλ δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Αζηηθή 

Αλάπιαζε Πεξηνρήο Γνύβαο»΄΄ - αο γλσξίδνπκε όηη από ην ηκήκα Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Η/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 20/2019 κειέηε κε ηίηιν: 

«Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Αζηηθή Αλάπιαζε Πεξηνρήο 

Γνύβαο» πξνϋπνινγηζκνύ 894.247,58€ γηα εξγαζίεο θαη 214.619,42€ γηα Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο 

δαπάλεο 1.108.867,00€. – 1. Η κειέηε θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ 

αξηζκ.244/12.04.2019 (ΑΓΑ:Φ8ΙΓΧΞΙ-Θ9Θ) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ. Η 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. Η νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ.2α ηνπ 

Ν. 4412/16. – 2. Σν έξγν έρεη εληαρζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 4832/15.11.2019 (ΑΓΑ:6ΗΟ27Λ6-ΡΚ) 

απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γπηηθή Διιάδα 2014-

2020. - Με ηελ ππ’ αξηζ.1987/28.05.2020 απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 

πξνεγθξίζεθε ην ζρέδην Γηαθήξπμεο θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρηεί ην έξγν ηνπ 

ηίηινπ «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Αζηηθή Αλάπιαζε 

ΑΔΑ: ΨΗΧΛΩΞΙ-25Δ



Πεξηνρήο Γνύβαο» - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ 

Ν.4623/2019 πξνβείηε ζηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. – 

Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδήκαξρνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Αζηηθή Αλάπιαζε πεξηνρήο 

Γνύβαο», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

  

ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 

ηνπ Ν.4674/2020), θαηαξηίδεη θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ 

έξγνπ: «Οινθιεξωκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Αζηηθή Αλάπιαζε 

πεξηνρήο Γνύβαο», πξνϋπνινγηζκνύ 894.247,58 € γηα εξγαζίεο θαη 214.619,42 € γηα Φ.Π.Α., 

ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.108.867,00 € θαη ππνγξάθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

Η 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 θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ.2α ηνπ Ν. 4412/16. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Από ην ηκήκα Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Η/Μ, 

ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 20/2019 κειέηε κε ηίηιν: «Οινθιεξωκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ 

Κέληξνπ Πάηξαο - Αζηηθή Αλάπιαζε Πεξηνρήο Γνύβαο» πξνϋπνινγηζκνύ 894.247,58 € γηα 

εξγαζίεο θαη 214.619,42 € γηα Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.108.867,00 €.  

Η κειέηε θαη ν ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 244/12.04.2019 

(ΑΓΑ:Φ8ΙΓΧΞΙ-Θ9Θ) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ.  

Σν έξγν έρεη εληαρζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 4832/15.11.2019 (ΑΓΑ:6ΗΟ27Λ6-ΡΚ) απόθαζε 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γπηηθή Διιάδα 2014-2020.  

Με ηελ ππ’ αξηζ. 1987/28.05.2020 απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 

πξνεγθξίζεθε ην ζρέδην Γηαθήξπμεο θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρηεί ην έξγν ηνπ 

ηίηινπ «Οινθιεξωκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο - Αζηηθή Αλάπιαζε 

Πεξηνρήο Γνύβαο» 

 

 

 

        Ο Πξόεδξνο                                      Σα Παξόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΔΑ: ΨΗΧΛΩΞΙ-25Δ
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