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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 29
ε
 επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 34/25-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (17) 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 Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 

εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκόο απνθάζεσο 659/2020).  

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, 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. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε θαθέινπ δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη 

ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κειέηεο «Σηαηηθή επάξθεηα ηζόγεηνπ θηηξίνπ κε 

ρξήζε λεπηαγσγείνπ ζην ζπγθξόηεκα εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ Δγιπθάδαο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

13077/25-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 12617/18-9-

2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο – 

Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Τκήκα Κηηξηαθώλ Έξγσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε θαθέινπ 

δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κειέηεο «Σηαηηθή 

επάξθεηα ηζόγεηνπ θηηξίνπ κε ρξήζε λεπηαγσγείνπ ζην ζπγθξόηεκα εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ 

Δγιπθάδαο΄΄ - Σαο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλα ηελ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηνλ Φάθειν 

Γεκόζηαο Σύκβαζεο Μειέηεο ηνπ ζέκαηνο. - Η ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία ηεο κειέηεο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 24.075,27€ (κε Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο 

πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Κ.Α. 30-7411.00006). - Με ηελ ππ’ αξ. 1.697 Β/3-9-2020 

Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο νπνία εγθξίζεθε ε αλσηέξσ δαπάλε θαη ε δηάζεζε ησλ 

εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ. - Λακβάλνληαο ππόςε όηη: -*Τα 

παξαπάλσ είλαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί Σπκβάζεσλ Γεκνζίσλ 

Μειεηώλ. - Δηζεγνύκαζηε: - (α) Τελ έγθξηζε ηνπ Φαθέινπ Γεκόζηαο Σύκβαζεο θαη ησλ 

όξσλ Γηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο «Σηαηηθή επάξθεηα 

ηζόγεηνπ θηηξίνπ κε ρξήζε λεπηαγσγείνπ ζην ζπγθξόηεκα εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ 

Δγιπθάδαο». – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. 

Φξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ην Φάθειν Γεκόζηαο Σύκβαζεο ηεο 

κειέηεο «Σηαηηθή επάξθεηα ηζόγεηνπ θηηξίνπ κε ρξήζε λεπηαγσγείνπ ζην ζπγθξόηεκα 
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εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ Δγιπθάδαο» θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Σύκθσλα κε: 

1. Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4674/2020) 

2. Τν Ν. 4412/2016 

 

1) Δγθρίλεη ην Φάθειν Γεκόζηαο Σύκβαζεο ηεο κειέηεο «ηαηηθή επάρθεηα 

ηζόγεηοσ θηηρίοσ κε τρήζε λεπηαγφγείοσ ζηο ζσγθρόηεκα εργαηηθώλ θαηοηθηώλ 

Δγισθάδας», πξνϋπνινγηζκνύ 19.415,54 € (πιένλ Φ.Π.Α. 24%), ήηνη: 

Α1. Τεθκεξίσζε ζθνπηκόηεηαο έξγνπ 

Α2. Τεύρνο ηερληθώλ δεδνκέλσλ 

Α3.  Πξόγξακκα εθπόλεζεο κειεηώλ 

Α4. Πξνεθηηκώκελεο ακνηβέο ζύκβαζεο 

Α5. Λνηπά ζηνηρεία ππνθαθέινπ 

  

2) Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε 

ηεο κειέηεο «Σηαηηθή επάξθεηα ηζόγεηνπ θηηξίνπ κε ρξήζε λεπηαγσγείνπ ζην ζπγθξόηεκα 

εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ Δγιπθάδαο» θαη σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

Η ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 24.075,27 € (κε 

Φ.Π.Α. 24%) θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Κ.Α. 30-

7411.00006).  

Με ηελ ππ’ αξ. 1.697 Β/3-9-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο εγθξίζεθε ε 

αλσηέξσ δαπάλε θαη ε δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ. 

Τα παξαπάλσ είλαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πεξί Σπκβάζεσλ 

Γεκνζίσλ Μειεηώλ. 

  

 
                  Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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