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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 29
ε
 Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 49/24-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) 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] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο Φσκάο 

– ηαθηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 12
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 951/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο 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, εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Καηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ 

ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ ΣΔΥΝΗ»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 17835/22-12-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17811/22-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

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

Έξγνπ-Η/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: «ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ ΣΔΥΝΗ»΄΄ - Η Γλζε Αξρ/θνπ Έξγνπ – Η/Μ εθπόλεζε ηελ κε αξ. 

67/2020 κειέηε πξνϋπνινγηζκνύ 1.800.000,00€ (κε ΦΠΑ) πνπ αθνξά ηελ επηζθεπή θαη 

ελίζρπζε ηνπ Δξγνζηαζίνπ Σέρλεο κε ζθνπό ηελ άκεζε ρξήζε ηνπ σο ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΘΔΑΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε θαηαζθεπή λα 

ζηεγάζεη κία ζύγρξνλε ζεαηξηθή ζθελή νπόηε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζηαηηθή ελίζρπζε 

γηα λα αξζνύλ αζηνρίεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί κεηά ηνλ ζεηζκό ζηελ Πάηξα ην 2008, ε 

αλαβάζκηζε ηεο αθνπζηηθήο ηνπ ζεάηξνπ, ε ζεξκνκνλσηηθή επάξθεηα, λέα δηάηαμε 

ππξαζθάιεηαο ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, λέεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεζίεο θαη δηαηάμεηο. - 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. -  Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην 

Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ βάζεη ηεο κε αξηζ. 751/15-5-2019 απόθαζεο 

ΤΠΟΙΑΝ ΑΔΠ001-2019ΔΠ00100039 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 64-7321.00001 ηνπ Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2020 ηνπ Γ. Παηξέσλ. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν4623/19 πξνβείηε ζηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη 

Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

ΑΔΑ: Ω83ΠΩΞΙ-Σ56



Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε ππόςε ην ζρεηηθό ηεύρνο 

ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: «ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ 

ΣΔΥΝΗ». 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 

4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, 

ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε 

άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ 

θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή,   

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

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

θαηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: 

«ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΣΔΥΝΖ», πξνϋπνινγηζκνύ 

1.800.000,00 € (κε ΦΠΑ) θαη σπογράθεη 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. 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Η Γλζε Αξρ/θνπ Έξγνπ–Η/Μ εθπόλεζε ηελ κε αξ. 67/2020 κειέηε 

πξνϋπνινγηζκνύ 1.800.000,00 € (κε ΦΠΑ) πνπ αθνξά ζηελ επηζθεπή θαη ελίζρπζε ηνπ 

Δξγνζηαζίνπ Σέρλεο κε ζθνπό ηελ άκεζε ρξήζε ηνπ σο ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΑΣΡΙΚΗ 

ΚΗΝΗ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε θαηαζθεπή λα ζηεγάζεη κία 

ζύγρξνλε ζεαηξηθή ζθελή νπόηε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζηαηηθή ελίζρπζε γηα λα αξζνύλ 

αζηνρίεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί κεηά ηνλ ζεηζκό ζηελ Πάηξα ην 2008, ε αλαβάζκηζε ηεο 

αθνπζηηθήο ηνπ ζεάηξνπ, ε ζεξκνκνλσηηθή επάξθεηα, λέα δηάηαμε ππξαζθάιεηαο 

ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, λέεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεζίεο θαη δηαηάμεηο.  

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ βάζεη ηεο κε 

αξηζ. 751/15-5-2019 απόθαζεο ΤΠΟΙΑΝ ΑΔΠ001-2019ΔΠ00100039 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

64-7321.00001 ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2020 ηνπ Γ. Παηξέσλ. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: Ω83ΠΩΞΙ-Σ56
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