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 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 1
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 43/27-

11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (12) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ισάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 11] Θεφδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε Τπνβνιήο Πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Γνκή πξνψζεζεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», κε θσδηθφ MIS 5074689, ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα»» (ζρεηηθφ ην αξηζ. 16665/27-11-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16648/27-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ – Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Μειεηψλ), ε 

νπνία έρεη σο εμήο: - Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) – Δληαχζα - Θέκα:΄΄Έγθξηζε Τπνβνιήο Πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο 

«Γνκή πξνψζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», κε θσδηθφ MIS 

5074689, ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε 

ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα»΄΄ - Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα» 2014-2020 κε ηελ πξφζθιεζε κε 

Κσδηθφ: 9.i.1.3-a (Α/Α ΟΠ 4311) θαη ηίηιν «Γνκή πξνψζεζεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», θαιεί ηνλ Γήκν Παηξέσλ γηα ππνβνιή πξφηαζεο 

πξάμεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο 

Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ»  ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). - Η πξφζθιεζε αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο πξνψζεζεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία ζα εμαζθαιηζηεί ε 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο  ησλ θηηξίσλ ησλ Παιαηψλ θαγείσλ, ηα 

νπνία κεηά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπο ππνζηεξίδνπλ ρξήζεηο, φπσο θηίξηα δηνίθεζεο, ρψξν 

πξνβνιήο ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ, ρψξν πξνβνιήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Καξαγθηφδε, 

ρψξν  παξνπζίαζεο θαξλαβαιηθψλ δεκηνπξγηψλ, ζηνιψλ, θαπέινπ, κάζθαο θαη άιισλ 
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θαηαζθεπψλ, κε παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ησλ δεκηνπξγψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ρψξν 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ κε έκθαζε ζην θαξλαβάιη θαη ην Καξαγθηφδε, ρψξν 

παξνπζίαζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαη αλαπαξαγσγήο πξντφλησλ ησλ δεκηνπξγψλ 

ζε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε. (3D scanning- 3D printing), πνιπρψξνο εθδειψζεσλ, ρψξν 

πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ. - Ο ρψξνο ζα είλαη επηζθέςηκνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα 

δεκφηεο θαη επηζθέπηεο ηεο πφιεο φισλ ησλ ειηθηψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πεξηεγεζνχλ ζε φινπο ηνπ ρψξνπο θαη λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηνλ θφζκν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ θαη ηνπ Καξαγθηφδε. Παξάιιεια κέζσ 

νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ θαη ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, καζεηέο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπλ θαξλαβαιηθά ζηνηρεία, θηγνχξεο 

θαξαγθηφδε. Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα θηινμελνχληαη ζην ρψξν ησλ Παιαηψλ θαγείσλ. - Η αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο ηεο Πάηξαο ζα νδεγήζεη ζε ηφλσζε ηνπ θνηλσληθνχ, παξαγσγηθνχ ηζηνχ 

θαη εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ζα εληζρχζεη ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε απηέο. - Η Πξάμε ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ Τπνέξγα: - 

Τπνέξγν 1: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο ζχγρξνλνπ εξγαζηεξίνπ 

θαηαζθεπήο δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, κε πξνυπνινγηζκφ 100.000 € - Τπνέξγν 2: 

Πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θφκβνπ, κε πξνυπνινγηζκφ 650.000 € - πλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο Πξάμεο: 750.000 € - Δπνκέλσο έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, 

εηζεγνχκαζηε ηε ιήςε απφθαζεο γηα: - 1. ηελ έγθξηζε ππνβνιή Πξφηαζεο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ γηα έληαμε ηεο Πξάμεο «Γνκή πξνψζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ», κε θσδηθφ MIS 5074689 ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο κε Κσδηθφ: 9.i.1.3-a 

(Α/Α ΟΠ 4311) θαη ηίηιν «Γνκή πξνψζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ» θαη – 2. Σνλ νξηζκφ ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Παπατσάλλνπ 

Βαζίιεηνπ, θιάδνπ ΠΔ Μεραληθφο Η/Τ, σο ππεπζχλνπ ηεο πξάμεο. – 3. Σελ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

       Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή άθνπζε ηνλ θ Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή – 

Αληηδήκαξρν θαη έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζή ηνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2020 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ. 1), 

 

1) Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή Πξόηαζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα έληαμε ηεο Πξάμεο 

«Γνκή πξνψζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», κε θσδηθφ MIS 

5074689 ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο κε Κσδηθφ: 9.i.1.3-a (Α/Α ΟΠ 4311) θαη ηίηιν 

«Γνκή πξνψζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 4 «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα». 

 

2) Οξίδεη Τπεύζπλν ηεο πξάμεο ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θ. 

Παπατσάλλνπ Βαζίιεην, θιάδνπ ΠΔ Μεραληθφο Η/Τ. 

 

3) Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 
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Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή 

Διιάδα» 2014-2020 κε ηελ πξφζθιεζε κε Κσδηθφ: 9.i.1.3-a (Α/Α ΟΠ 4311) θαη ηίηιν 

«Γνκή πξνψζεζεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», θαιεί ηνλ Γήκν 

Παηξέσλ γηα ππνβνιή πξφηαζεο πξάμεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο 

Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ» ν νπνίνο 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). 

Η πξφζθιεζε αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο Γνκήο πξνψζεζεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία ζα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο  ησλ θηηξίσλ ησλ Παιαηψλ θαγείσλ, ηα νπνία κεηά ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπο ππνζηεξίδνπλ ρξήζεηο, φπσο θηίξηα δηνίθεζεο, ρψξν πξνβνιήο ηνπ 

Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ, ρψξν πξνβνιήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Καξαγθηφδε, ρψξν  

παξνπζίαζεο θαξλαβαιηθψλ δεκηνπξγηψλ, ζηνιψλ, θαπέινπ, κάζθαο θαη άιισλ 

θαηαζθεπψλ, κε παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο ησλ δεκηνπξγψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ρψξν 

δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ κε έκθαζε ζην θαξλαβάιη θαη ην Καξαγθηφδε, ρψξν 

παξνπζίαζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο θαη αλαπαξαγσγήο πξντφλησλ ησλ δεκηνπξγψλ 

ζε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε. (3D scanning- 3D printing), πνιπρψξνο εθδειψζεσλ, ρψξν 

πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ. 

Ο ρψξνο ζα είλαη επηζθέςηκνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα δεκφηεο θαη 

επηζθέπηεο ηεο πφιεο φισλ ησλ ειηθηψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πεξηεγεζνχλ ζε φινπο ηνπ ρψξνπο θαη λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηνλ θφζκν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ θαη ηνπ Καξαγθηφδε. Παξάιιεια, κέζσ 

νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ θαη ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, καζεηέο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπλ θαξλαβαιηθά ζηνηρεία, θηγνχξεο 

θαξαγθηφδε. Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα δνζεί θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα θηινμελνχληαη ζην ρψξν ησλ Παιαηψλ θαγείσλ. 

Η αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο Πάηξαο ζα νδεγήζεη ζε ηφλσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ, παξαγσγηθνχ ηζηνχ θαη εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη ζα εληζρχζεη 

ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε απηέο. 

Η Πξάμε ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ Τπνέξγα: 

Τπνέξγν 1: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο ζχγρξνλνπ 

εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπήο δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, κε πξνυπνινγηζκφ 100.000 € 

Τπνέξγν 2: Πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θφκβνπ, κε πξνυπνινγηζκφ 650.000 € 

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Πξάμεο: 750.000 €. 

 

 

        Ο Πξόεδξνο                                      Σα πκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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