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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην κηίπιο ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,
ζήκεξα ηελ 12η Φεβποςαπίος 2020, εκέξα Τεηάπηη θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 3/7-2-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο
θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (43) ζεκάησλ ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3)
Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5)
Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο ΥξήζηνοΑλη/ξρνο, 8) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξεΒαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13)
Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17)
Νηάξνπ Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο
Θεόδσξνο, 21) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Βνξίζεο Γηνλύζηνο,
24) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 25) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 26) Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 27)
Μνίξαιεο Νηθόιανο, 28) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 29) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 30) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο,
31) Παηνύραο Υξήζηνο, 32) Ρώξνο Γεώξγηνο, 33) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 34) ηαδήκαο Βαζίιεηνο,
35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 37) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 38)
Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 39) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 40) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο,
Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, σπέη δε
Γπαμμαηεύοςζαρ αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Γξεγόξεο Ζιίαο θαη Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ,
απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα.
Οη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, δελ ήξζαλ από ηελ αξρή
ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε ήξζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη
Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο).

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
«Έγθξηζε δηελέξγεηαο Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ
κειέηε κε ηίηιν «Αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο Πάηξαο» ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ» (ζρεηηθή ε αξηζ. 1760/10-2-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ – Ζ/Μ – Σκήκα Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ.
Γεκάξρνπ κε αξηζ. 1811/10-2-2020)
Το Σώμα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ.
Γήκαξρν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή- Αληηδήκαξρν, ηελ Γηεπζύληξηα Αξρηηεθηνληθνύ
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Έξγνπ – Ζ/Μ, ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ - Σκήκα Γπηηθήο Διιάδνο,
ηνλ Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ
παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ.
Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο,
Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Μνίξαιεο Νηθόιανο θαη Φσκάο Πέηξνο.
Μεηά ηελ αλαιπηηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κε
ηε δηεπθξίληζε όηη ν επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο «Ώξα Παηξώλ» θ. Γεώξγηνο Ρώξνο
δήισζε όηη ςεθίδεη ζεηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, όπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί
ζηα αλαιπηηθά πξαθηηθά, ηο Σώμα:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ:
Α.

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
Ζ Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ & Ζ/Μ – Σκήκα Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ,
πξνρώξεζε ζηελ δεκηνπξγία θαθέινπ γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ
Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «Ανάπλαζη ηος παπαλιακού μεηώπος ηηρ Πάηπαρ» ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ, αθνύ έιαβε ππόςε:
1.
Σελ 26804/16-06-2011 (ΦΔΚ 1427/Β΄/16-6-2011) απόθαζε Τπνπξγνύ
Π.Δ.Κ.Α., γηα ην «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ηωλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγωληζκώλ θαη
γεληθά ηωλ δηαγωληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή βξαβείωλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο
ππ’
αξηζκ.
22186/2012
(ΦΔΚ
1494/Β΄/4-5-2012)
θαη
ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/ 13.9.2019 (ΦΔΚ 3537/Β΄/20-9-2019) απνθάζεηο
ΤΠΔΚΑ θαη Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο αληηζηνίρσο θαη ηζρύεη ζήκεξα.
2.
Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’/08-08-2016) (άξζξα 111-115), «Δεκόζηεο
Σπκβάζεηο Έξγωλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)»
3.
Σελ Δγθύθιην 1/16-05-2017 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο κε
ζέκα: “Παξνρή δηεπθξηλίζεωλ ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016 ζρεηηθά κε ηε
δηελέξγεηα αξρηηεθηνληθώλ δηαγωληζκώλ” (ΑΓΑ: ΦΣΡ64653Π8-ΟΦ2) κε ηελ νπνία
δηεπθξηλίδεηαη όηη νη ππ’ αξηζ. 26804/2011 θαη 22186/2012 απνθάζεηο Τπνπξγνύ η.
ΠΔΚΑ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ. Δηδηθόηεξα, αλαθέξεηαη όηη: “... ζην πιαίζην ηωλ θαλόλωλ πνπ δηέπνπλ ηνπο
δηαγωληζκνύο κειεηώλ, όπωο απηνί πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελόηεηα 2, ζηα άξζξα 111115 ηνπ Ν.4412/16, θαη εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηνπο αξρηηεθηνληθνύο δηαγωληζκνύο,
δηεπθξηλίδεηαη (ππνγξάκκηζε ζην πξωηόηππν) όηη ζπκπιεξωκαηηθά πξνο απηνύο ηνπο
θαλόλεο εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη ηα άξζξα: (2) “Υπνρξέωζε δηελέξγεηαο
δηαγωληζκνύ κειεηώλ” θαη (12) “Κξηηηθή επηηξνπή”, ηεο απόθαζεο κε αξ. πξωη. νηθ.
26804/11 Υπνπξγνύ ΠΕΚΑ”.
4.
Σν άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/ 2018 (ΦΔΚ 133/Α’/19-07-2018) ζύκθσλα
κε ην νπνίν «Γηα ηελ πξνθήξπμε αξρηηεθηνληθώλ δηαγωληζκώλ κε ηελ απνλνκή
βξαβείωλ, θαζώο θαη θαιιηηερληθώλ έξγωλ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη θαη νη όξνη ηνπ δηαγωληζκνύ».
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Αλαιπηηθά:
Σν Έξγν πνπ αθνξά ζηελ «Ανάπλαζη ηος Παπαλιακού Μεηώπος ηηρ
Πάηπαρ», ζπγθεληξώλεη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ώζηε λα ραξαθηεξίδεηαη σο
αμηόινγν ηερληθό έξγν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 θαη παξ.
3.α2. Δηακνξθώζεηο − αλαπιάζεηο ειεύζεξωλ θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ θαη 3.α3.
Θέκαηα αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ επξύηεξεο θιίκαθαο, ηεο Τ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΔΚ
1427/Β΄/16-6-2011) ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α.. Δίλαη δε αμηόινγν αξρηηεθηνληθό έξγν γηαηί
έρεη επξύηεξε θνηλσληθή, αξρηηεθηνληθή, πνιενδνκηθή, ζπκβνιηθή θαη
πεξηβαιινληηθή ζεκαζία θαη ιεηηνπξγία ηνπ, ν όγθνο ηνπ, ε ζέζε ηνπ θαη ε ρξήζε
ηνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα δσήο αιιά θαη ζηελ επξύηεξε εηθόλα
ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο. πλεπώο, γηα ηε κειέηε ηνπ έξγνπ
πξνθύπηεη ε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ από ηνλ Γήκν
Παηξέσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη θαη ησλ ππ’ αξηζ. 26804/2011 θαη 22186/2012 Απνθάζεσλ Τπνπξγνύ π.
ΠΔΚΑ..
Ο Γηαγσληζκόο πνπ ζα δηελεξγεζεί ραξαθηεξίδεηαη σο Αλνηθηόο
Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ θαη δύν (2) ζηαδίσλ θιηκαθσηόο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 2 πεξ. α.1., γ.2. θαη δ.1. ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
Απόθαζεο 26804/2011 Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ1427/Β’/16.06.2011) πνπ πεξηιακβάλεη
αξρηηεθηνληθή κειέηε κε ππνζηεξηθηηθέο θαηεγνξίεο κειεηώλ όπσο ηελ
Σνπνγξαθηθή, ηαηηθή, Ζιεθηξνινγηθή, Μεραλνινγηθή, Φπηνηερληθή, Τδξαπιηθή,
Κπθινθνξηαθή, Πεξηβαιινληηθή.
Ο Αλνηθηόο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ «Ανάπλαζη ηος
Παπαλιακού Μεηώπος ηηρ Πάηπαρ», πνπ αθνξά ζε δηακνξθώζεηο – αλαπιάζεηο
ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο πόιεο εκβαδνύ 330 ζηξ., εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ
ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηνπ νπνίνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ, ε ζύλδεζε
ηνπ θεληξηθνύ ηκήκαηνο ηεο πόιεο κε ην πγξό ζηνηρείν, ε αηζζεηηθή θαη
ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζή ηεο παξάθηηαο δώλεο.
Ζ πεξηνρή κειέηεο νξίδεηαη από ην αλάληε πεδνδξόκην ησλ νδώλ Ζξώσλ
Πνιπηερλείνπ – Όζσλνο Ακαιίαο – Αθηήο Γπκαίσλ έσο ηηο πξνβνιέο ησλ νδώλ Π.
Καλειινπνύινπ θαη Δ. Βεληδέινπ θαη επί πιένλ ζην ηκήκα πνπ νξίδεηαη δπηηθά ηεο
νδνύ Αώνπ έσο ηελ αθηνγξακκή θαη κεηαμύ ησλ νδώλ Σεξςηζέαο θαη Π.
Καλειινπνύινπ. ηελ πεξηνρή κειέηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη: α. Σα ηκήκαηα ηνπ
ζαιαζζίνπ κεηώπνπ, πνπ παξαρσξεζήθαλ από ην Διιεληθό Γεκόζην ρσξίο
αληάιιαγκα ζηνλ Γήκν Παηξέσλ γηα ρξήζε, δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε γηα
ελελήληα ελλέα (99) έηε, ζρεηηθό ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 4554/2018 (ΦΔΚ
130/Α/18.7.2018) θαη β. Σν εδαθηθό ηκήκα πνπ νξίδεηαη δπηηθά ηεο νδνύ Αώνπ έσο
ηελ αθηνγξακκή θαη από ηελ νδό Σεξςηζέαο έσο ηελ Π. Καλειινπνύινπ.
Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ Γηαγσληζκνύ είλαη ε επηινγή ηεο θαιύηεξεο θαη
πιεξέζηεξεο πξόηαζεο από ιεηηνπξγηθήο, αηζζεηηθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο
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άπνςεο θαη ε επηδίσμε ηνπ Γήκνπ είλαη λα πξνθύςεη έλα ζπλνιηθό απνηέιεζκα
πςειήο αξρηηεθηνληθήο, πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο εμήο επηδηώμεηο:
Σελ επαλέληαμε ηνπ δηαρσξηζκέλνπ ζήκεξα ζαιάζζηνπ κεηώπνπ ζηνλ ππόινηπν
αζηηθό ηζηό ηεο πόιεο, ηνλ επαλαζρεδηαζκό ηνπ, κε ζηόρν ηελ αηζζεηηθή θαη
ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ, θαζώο θαη ηελ θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε
ππαξρόλησλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ ή ηελ πξνζζήθε λέσλ.
Σελ δεκηνπξγία ελόο άξηηα ιεηηνπξγηθνύ ρώξνπ πνπ ζα έρεη θνηλόρξεζην
ραξαθηήξα θαη ζα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο θαηνίθσλ θαη επηζθεπηώλ.
Σελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ γηα ειεύζεξνπο αλνηρηνύο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, κε πάξθα, πξάζηλν, παηδόηνπνπο, ςπραγσγία,
λαπηαζιεηηζκό, αζιεηηζκό, πνιηηηζκό, κνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θιπ. θαη ηνλ
εηδηθό ζρεδηαζκό γηα άηνκα κε αλαπεξία.
Σελ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηνπ ρώξνπ, εληάζζνληαο ζηνλ ζρεδηαζκό
δηαηεξεηέα θηίξηα θαη κλεκεία θαη αλαδεηθλύνληαο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο θαη
γεγνλόηα πνπ ζπλδέζεθαλ κε ηελ εμέιημε ηνπ ιηκέλα θαη γεληθόηεξα ηεο πόιεο
Σελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην κέησπν ηεο πόιεο ώζηε λα πξνβιεζεί ε
αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο Πάηξαο θαη λα θαηαζηεί ε πόιε πην ειθπζηηθή γηα
ηνπο θαηνίθνπο ηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο, κε όηη ζεηηθό ζπλεπάγεηαη ζηελ νηθνλνκηθή
δσή ηεο πόιεο.
Σνλ απνθιεηζκό ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ζην ηκήκα ηεο παξαιηαθήο νδνύ Ζξώσλ
Πνιπηερλείνπ από ηελ νδό Σεξςηζέαο έσο ηελ νδό Καλειινπνύινπ, ώζηε ν ρώξνο
από ηελ αθηνγξακκή έσο ηελ νδό Αώνπ λα κειεηεζεί εληαία θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί
από ηνπο δεκόηεο σο ρώξνο πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο κε ην ηκήκα απηό ηεο νδνύ
Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ λα ππνδέρεηαη πνδειαηόδξνκν - πεδόδξνκν θαη ινηπέο Κ/Υ
δηακνξθώζεηο πξνο ηνπο δεκνηηθνύο ρώξνπο ηνπ νηθνινγηθνύ πάξθνπ ηνπ έινπο ηεο
Αγπηάο θαη ηνπ πξώελ Κάκπηλγθ.
Σελ αμηνπνίεζε ηεο Νόηηαο Ληκελνιεθάλεο γηα Ναπηαζιεηηζκό, πισηέο θαηαζθεπέο
θιπ. θαη ηελ νξγαληθή έληαμε ηεο ζηνλ όιν ζρεδηαζκό.
Σελ θαηεδάθηζε ηνπ παιαηνύ Κηηξίνπ ηνπ Ληκέλα θαη ελδερνκέλσο ησλ ζπλνδώλ
απηνύ θηηξίσλ (απνζήθεο, ζηέγαζηξα θιπ. ) ώζηε ζηελ ζέζε ηνπο ή ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή λα πξνηαζεί έλα ΄΄ Σνπόζεκν – ύκβνιν ηεο πόιεο ΄΄ ( όπσο ραξαθηήξηδε
ηελ Πάηξα ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα ν Φάξνο ηεο νδνύ Αγίνπ Νηθνιάνπ) πνπ ζα
κπνξεί λα δερζεί ρξήζεηο Πνιηηηζκνύ, Σερλώλ, θιπ.
Σελ ρξήζε θαηλνηόκσλ, πνηνηηθώλ θαη αλζεθηηθώλ πιηθώλ πνπ ζα ελαξκνλίδνληαη
κε ην πεξηβάιινλ.
Σελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο αεηθνξίαο πνπ ζα έρεη ζαλ ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε
ηεο ελέξγεηαο θαη ηε βηνθιηκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αζηηθώλ ππαίζξησλ ρώξσλ (ι.ρ.
ελεξγεηαθή απηνλνκία, επηινγή θαηάιιεισλ θπηεύζεσλ, ρξήζε ςπρξώλ πιηθώλ
θιπ).
Σελ εθαξκνγή αξρηηεθηνληθώλ ιύζεσλ πνπ ζα επλννύλ ηελ απηόλνκε δηαθίλεζε θαη
δηαβίσζε ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο – θαη γεληθόηεξα ησλ εκπνδηδόκελσλ
αηόκσλ– κέζα ζηνλ ππαίζξην ρώξν ηεο πεξηνρήο κειέηεο έηζη ώζηε λα
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εμαζθαιίδεηαη έλα πεξηβάιινλ θηιηθό, πξνζεγγίζηκν, πξνζπειάζηκν θαη αζθαιέο
γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηώλ.
Σελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο, θηιηθώλ ζηνπο
πνιίηεο-ρξήζηεο, όπσο πρ. πεξηνρέο κε δσξεάλ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν,
δηαδξαζηηθνύο ράξηεο θαη πίλαθεο ελεκέξσζεο γηα ηα δξώκελα θαη ηηο πεξηεγεηηθέο
δπλαηόηεηεο ζηελ πόιε θιπ.
Δηδηθόηεξα, θαηά ην Α’ ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ (Γηαγσληζκόο Ηδεώλ) ε
Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα επηιέμεη από ηπείρ (3) έωρ οκηώ (8) πποηάζειρ, νη κειεηεηέο
ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην Β’ ζηάδην (Γηαγσληζκόο
πξνζρεδίσλ), ηεξνπκέλσλ ησλ πξνϋπνζέζεσλ θαη όξσλ ζπκκεηνρήο ζηνλ
δηαγσληζκό ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
Καηά ην Β’ ζηάδην ηνπ Γηαγσληζκνύ (Γηαγσληζκόο πξνζρεδίσλ) νη κειεηεηέο
πνπ ζα επηιεγνύλ από ην Α’ ζηάδην, ζα θιεζνύλ λα ππνβάιινπλ εθ λένπ θάθειν
πξόηαζεο, κε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο ίδηαο θεληξηθήο ηδέαο πνπ έηπρε επηινγήο
ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο Α’ ζηαδίνπ. Από ηνπο λένπο Αξρηηεθηνληθνύο θαθέινπο ε
Κξηηηθή Δπηηξνπή ζα επιλέξει ηπείρ (3) μελέηερ ππορ βπάβεςζη.
Ο Γήκνο Παηξέσλ δύλαηαη δπλάκεη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 4412/2016
(ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016) λα αναθέζει καηόπιν διαππαγμάηεςζηρ, κε ακνηβή ε
νπνία ζα νξίδεηαη ζε πνζνζηό 60% ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο, ηελ εθπόλεζε ηεο
κειέηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζηελ νκάδα κειέηεο πνπ ζα βξαβεπηεί κε ην Α΄
βξαβείν ηνπ Γηαγσληζκνύ Πξνζρεδίσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζην ζύλνιό
ηνπ ή μερσξηζηά αλά κία ή αλά δύν από ηηο δηαθεθξηκέλεο θαησηέξσ ελόηεηεο ηνπ
Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ, όπσο :
 «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο (Σκήκα κεηαμύ ησλ πξνβνιώλ
ησλ νδώλ Δ. Βεληδέινπ θαη Σξηώλ Ναπάξρσλ)»
 «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο (Σκήκα κεηαμύ ησλ πξνβνιώλ
ησλ νδώλ Σξηώλ Ναπάξρσλ θαη Θεζζαινλίθεο )» θαη
 «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο (Σκήκα κεηαμύ ησλ πξνβνιώλ
ησλ νδώλ Θεζζαινλίθεο θαη Καλειινπνύινπ)
εκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4555/19-7-2018, άξζξν 206 § 1,
πξνβιέπεηαη όηη γηα ηελ πξνθήξπμε αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ κε ηελ απνλνκή
βξαβείσλ, απαηηείηαη απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία
θαζνξίδνληαη θαη νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ».
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, ε Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ
& Ζ/Μ – Σκήκα Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ πξνέβε ζηε ζύληαμε ηνπ ηεύρνπο
πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηεο ππ’ αξηζ.
ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017
(ΦΔΚ
2519/Β’/20-07-2017)
απόθαζεο
ΤΠΟΜΔΓΗ “Έγθξηζε Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη
παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/2016”, γηα ηε δηελέξγεηα
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Αλνηρηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ πξνζρεδίσλ κειέηεο κε ηίηιν «Ανάπλαζη
ηος Παπαλιακού Μεηώπος ηηρ Πάηπαρ», ην νπνίν θαη επηζπλάπηεηαη ζηελ
παξνύζα εηζήγεζε.
Ζ πξνεθηηκώκελε δαπάλε γηα ηελ ακνηβή ηνπ ζπλόινπ ησλ κειεηώλ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό εμήληα ηνηο εθαηό (60%) ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκώκελεο
ακνηβήο κειέηεο θαη αλέξρεηαη ζε 3.473.386,76€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24% (60% x 4.668.530,59€ =2.801.118,35€ + 672.268,40€ Φ.Π.Α. 24%), ζύκθσλα
κε ην ζπλεκκέλν ηεύρνο πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ.
Σν ζπλνιηθό ρξεκαηηθό πνζό ησλ βξαβείσλ θαζνξίδεηαη ίζν κε είθνζη ηνηο
εθαηό (20%) ηνπ θαηώηεξνπ νξίνπ ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο
εθπόλεζεο ηεο κειέηεο : 694.677,35€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%
(20%x2.801.118,10€ = 560.223,67€+ 134.453,68€ Φ.Π.Α. 24%).
Χζηόζν ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ππ’ αξίζκ. 26804/2011
απόθαζεο Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 1427/Β’/16-06-2011), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’
αξίζκ. 22186/04-05-2012 (ΦΔΚ 1494/Β΄/4-5-2012) απόθαζε Τ.Π.Δ.Κ.Α, ην
ζπλνιηθό πνζό ησλ βξαβείσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
πνζό ησλ 150.000,00€.
Δπνκέλσο ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεκαηηθώλ βξαβείσλ
ηνπ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζε 186.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%
(150.000,00€+36.000,00 Φ.Π.Α. 24%),
όπσο αλαιύεηαη ζην ηεύρνο
πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ θαη έρεη Κ.Α.: 30-7412.00006 ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020.
ύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Τ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΔΚ
1427/Β΄/16-6-2011) ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., πξνϋπόζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ, είλαη ε έληαμε ζε πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο
ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο θαη ηεο αλάζεζεο ησλ ππνινίπσλ ζηαδίσλ ηεο κειέηεο
εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηελ πξνθήξπμε. Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ζα είλαη ν
Γήκνο Παηξέσλ θαη ν Γηαγσληζκόο ζα ρξεκαηνδνηεζεί από Ηδίνπο Πόξνπο ηνπ
Γήκνπ κε βάζε ηελ απόθαζε έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο 300.000,00€ κε Κ.Α. 307412.00006 (Παλειιήληνο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα εθπόλεζε κειέηεο πνπ
ζα αθνξά ηελ αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ) γηα ην έηνο 2020 (ζρεηηθή ε ππ΄
αξίζκ. 1/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ).
Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πνζνύ 186.000,00€ κε ηνλ
ΦΠΑ, γηα ηε δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν (2) ζηαδίσλ θιηκαθσηνύ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», ε νπνία
ζα δηαηεζεί ην νηθνλνκηθό έηνο 2020, εληόο ηνπ νπνίνπ ζα θαηαβιεζεί ε ακνηβή ησλ
βξαβείσλ.
Καηόπιν ηων ανωηέπω ηο Γημοηικό Σςμβούλιο εγκπίνει:
1. Σνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ζηελ «Ανάπλαζη ηος παπαλιακού
μεηώπος ηηρ Πάηπαρ» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο “αξιόλογο ηεσνικό έπγο”,
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2.

3.

4.

5.

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Τ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΔΚ
1427/Β΄/16-6-2011) ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
Σελ δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ
θαη δύν (2) ζηαδίσλ - θιηκαθσηό, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 2 πεξ. α.1., γ.2. θαη δ.1.
ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Απόθαζεο 26804/2011 Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 1427/Β΄/16-6-2011),
πνπ πεξηιακβάλεη αξρηηεθηνληθή κειέηε κε ππνζηεξηθηηθέο θαηεγνξίεο κειεηώλ
όπσο ηελ Σνπνγξαθηθή, ηαηηθή, Ζιεθηξνινγηθή, Μεραλνινγηθή, Φπηνηερληθή,
Τδξαπιηθή, Κπθινθνξηαθή, Πεξηβαιινληηθή, κε ζηόρν ηελ επηινγή ηεο θαιύηεξεο
θαη πιεξέζηεξεο πξόηαζεο από ιεηηνπξγηθήο, αηζζεηηθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο
άπνςεο θαη έλα ζπλνιηθό απνηέιεζκα πςειήο αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ «Ανάπλαζη
ηος παπαλιακού μεηώπος ηηρ Πάηπαρ».
Σελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα Αλνηθηνύ
Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ θαη δύν (2) ζηαδίσλ θιηκαθσηό, κε απνλνκή βξαβείσλ, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ηεύρε.
Σελ έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεκαηηθώλ βξαβείσλ
ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία αλέξρεηαη ζε 186.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
24% (150.000,00€+36.000,00 Φ.Π.Α. 24%), όπσο αλαιύεηαη ζην ηεύρνο
πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ θαη έρεη Κ.Α.: 30-7412.00006 ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, εληόο ηνπ νπνίνπ ζα θαηαβιεζεί ε ακνηβή ησλ βξαβείσλ.
Σνλ νξηζκό ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ σο αξκόδηαο Τπεξεζίαο
γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ.
Β.
Το Γημοηικό Σςμβούλιο επαναβεβαιώνει ηελ ζέζε ηνπ όπσο απηή έρεη
δηαηππσζεί ζηελ αξηζ. 627/31-8-2016 πξνεγνύκελε Απόθαζή ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα
λα απνδνζεί άκεζα ην βόξεην εκπνξηθό ηκήκα από Αγίνπ Νηθνιάνπ έσο
Θεζζαινλίθεο.
Ζ παπούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγσο νομιμόηηηαρ
Αποκενηπωμένη Γιοίκηζη Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδορ και Ηονίος.
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