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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 6ε Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 35/2-102020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) 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]
Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ησάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο
– αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 677/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο –Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο
θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.

…………………………………………...……………………………………………
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ζέηεη ππ‟ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ.
660/29-9-2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: „„Τπνβνιή
Πξόηαζεο κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθώλ Πξνζβάζηκσλ
Θαιάζζησλ Πξννξηζκώλ Γήκνπ Παηξέσλ» ζην πιαίζην πξόζθιεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠ
“Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Καηλνηνκία” ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο» (ζρεηηθό ην αξηζ. 13774/6-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ
αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 13719/5-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Έξγσλ
Τπνδνκήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) Θέκα:΄΄Σξνπνπνίεζε ηεο αξηζ. 660/29-9-2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ζέκα: “Τπνβνιή Πξόηαζεο κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ
Σνπξηζηηθώλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκώλ Γήκνπ Παηξέσλ» ζην
πιαίζην πξόζθιεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠ “Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα &
Καηλνηνκία” ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο”΄΄ - αο ελεκεξώλνπκε όηη,
κε ηελ ππ‟ αξ. αξίζ. 660/29-9-2020 απόθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γ.
Παηξέσλ ελέθξηλε ηελ ππνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ
Σνπξηζηηθώλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκώλ Γήκνπ Παηξέσλ»,
εθηηκώκελεο αμίαο 239.956,00 €, κε ΦΠΑ (13% & 24%), γηα ρξεκαηνδόηεζε από
ην Δ.Π. “Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Καηλνηνκία” ζύκθσλα κε ππ‟
αξ. πξση. 7246/2429/Α3/09.11.2018 (ΑΓΑ: ΦΓ4Ε465ΥΗ8-3Μ) πξόζθιεζε ηεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. “Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα

ΑΔΑ: ΩΦΖΜΩΞΙ-9Β1

& Καηλνηνκία” ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, κε θσδηθό αξηζκό 075,
Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 2309 (έθδνζε 2.0) ζηηο θάησζη παξαιίεο: - 1) «Πιαδ», ζέζε Έμσ
Αγπηά (1ν ΓΓ Πάηξαο – πξώελ Αξθηηθό Γηακέξηζκα) – 2) «Ρίνπ», ζέζε έκπξνζζελ
Μπεληάηα (Γπηηθή Πξνβιήηα, ΣΚ Ρίνπ) – 3) «Βξαρλαίηθσλ», ζέζε έκπξνζζελ από
Η.Ν. Δπαγγειίζηξηαο (ΣΚ Βξαρλεΐθσλ) – 4) «Ρνδηλήο», εληόο ηνπ θόιπνπ (ΣΚ
Φαζνπύξγνπ) - Καηόπηλ, ζπδήηεζεο ζεσξνύκε όηη ε Παξαιία: «Αθηαίνπ», ΣΚ
Αθηαίνπ, ζέζε Γεκνξεγόπνπινπ είλαη ε ζσζηόηεξε θαη παξαθαινύκε όπσο
εηζεγεζείηε ζην ώκα θαη εγθξίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο Παξαιίαο «Ρίνπ», ζέζε
έκπξνζζελ Μπεληάηα (Γπηηθή Πξνβιήηα, ΣΚ Ρίνπ) κε ηελ Παξαιία «Αθηαίνπ», ΣΚ
Αθηαίνπ, ζέζε Γεκνξεγόπνπινπ ζηελ πξόηαζε πξνο ππνβνιή αθνύ θαη νη δύν
ζέζεηο ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνύ θαη ε ρσξνζέηεζε είλαη ηζνδύλακε
δειαδή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ππ‟ αξ .
20/2020 Μειέηεο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ηεο Γ/λζεο
Έξγσλ Τπνδνκήο, ε νπνία ζα απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο πξόηαζεο πξνο
ρξεκαηνδόηεζε θαη ε έγθξηζε ηεο νπνίαο πξόηαζεο ζα απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε
πινπνίεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ζηηο εμήο πιένλ παξαιίεο: - 1. «Πιαδ», ζέζε Έμσ
Αγπηά (1ν ΓΓ Πάηξαο – πξώελ Αξθηηθό Γηακέξηζκα) – 2. «Αθηαίνπ», ΣΚ Αθηαίνπ,
ζέζε Γεκνξεγόπνπινπ – 3. «Βξαρλαίηθσλ», ζέζε έκπξνζζελ από Η.Ν.
Δπαγγειίζηξηαο (ΣΚ Βξαρλεΐθσλ) – 4. «Ρνδηλήο», εληόο ηνπ θόιπνπ (ΣΚ
Φαζνπύξγνπ) - Καηά ηα ινηπά ε ππ‟ αξ. 660/29-9-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο λα παξακείλεη σο έρεη. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ
θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή κε ηε δηεπθξίληζε όηη εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε ν
θ. Υξήζηνο Κνξδάο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σροποποηεί ηελ αρηζ. 660/29-9-2020 απόθαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία
Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθώλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκώλ Γήκνπ
Παηξέσλ», εθηηκώκελεο αμίαο 239.956,00 €, κε ΦΠΑ (13% & 24%), γηα
ρξεκαηνδόηεζε από ην Δ.Π. “Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα &
Καηλνηνκία” ζύκθσλα κε ππ‟ αξ. πξση. 7246/2429/Α3/09.11.2018 (ΑΓΑ:
ΦΓ4Ε465ΥΗ8-3Μ) πξόζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.
“Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Καηλνηνκία” ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, κε θσδηθό αξηζκό 075, Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 2309 (έθδνζε
2.0) θαη αληηθαζηζηά ηελ επηιεγείζα ζέζε «2 Παξαιία Ρίνπ, ζέζε έκπξνζζελ
Μπεληάηα (Γπηηθή Πξνβιήηα, Κνηλόηεηα Ρίνπ)» κε ηελ «Παραιία «Αθηαίοσ»,
Κοηλόηεηα Αθηαίοσ, ζέζε Γεκορεγόποσιοσ».
Με ηελ παξνύζα απόθαζε (αληηθαηάζηαζε ηεο ζέζεο) δελ ηξνπνπνηείηαη ην
θπζηθό θαη νηθνλνκηθό αληηθεηκέλνπ ηεο ππ‟ αξ. 20/2020 Μειέηεο ηνπ Σκήκαηνο
ρεδηαζκνύ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, ε νπνία ζα
απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο πξόηαζεο πξνο ρξεκαηνδόηεζε θαη ε έγθξηζε ηεο
νπνίαο πξόηαζεο ζα απνηειεί αλαγθαία ζσλζήθε σιοποίεζες ησλ παξεκβάζεσλ
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ζηηο εμήο πιένλ παξαιίεο:
1. «Πιαδ», ζέζε Έμσ Αγπηά (1ν ΓΓ Πάηξαο – πξώελ Αξθηηθό Γηακέξηζκα)
2. «Αθηαίοσ», Κνηλόηεηα Αθηαίνπ, ζέζε Γεκνξεγόπνπινπ
3. «Βρατλαίηθφλ», ζέζε έκπξνζζελ από Η.Ν. Δπαγγειίζηξηαο (Κνηλόηεηα
Βξαρλεΐθσλ)
4. «Ροδηλής», εληόο ηνπ θόιπνπ (Κνηλόηεηα Φαζνπύξγνπ)
Καηά ηα ινηπά ε ππ‟ αξ. 660/29-9-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
λα παξακείλεη σο έρεη.
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