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13
η
 σνεδρίαζη 

Δημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων 

ηης 24
ης

 Θοσνίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα «Αλέκα ιούλη», ζην ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΘΑΚΟ 

ΣΑΔΘΟ, ζήκεξα ηελ 24
η
 Θοσνίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 13/19-6-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε 

όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ (21) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο- Γξακκαηεύσλ,  3) 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο 

Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 14) Γθέζηα Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληώληνο, 26) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 27) Παηνύραο 

Υξήζηνο, 28) Ρώξνο Γεώξγηνο, 29) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 30) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 31) 

Σδαλάθνο Νηθόιανο, 32) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 33) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  34) 

Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο,  Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Ξπιηάο 

Θεόδσξνο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, 

τρέη δε Γραμμαηεύονηος αλέιαβε ν θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο.  

Οη θ.θ. νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Νηάξνπ Μαξία, 

Μνίξαιεο Νηθόιανο,  Νηξίληαο Θεόδσξνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη  Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ 

ζηα πξαθηηθά.  

  Οη θ.θ Παπαληθήηαο Αλδξέαο θαη  Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, 

απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα.  

 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. Νηάξνπ Μαξία, νισκνύ Αηθαηεξίλε, 

Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Μνίξαιεο Νηθόιανο θαη Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, ελώ έθπγαλ νη θ.θ. 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη 

Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο).  

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 3 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ «Έξγα πληήξεζεο ηεο πιαηείαο Βαζηιέσο 

Γεσξγίνπ Α΄ ζηελ Πάηξα» θαη ππνβνιή πξόηαζεο ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα: 

«ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» 2019-2020 ηνπ ΤΠ.ΔΝ. – 

ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ, 

Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Αξρ/θνύ Έξγνπ- Ζ/Μ- Σκήκα Κνηλνρξήζησλ 

Υώξσλ- κε αξηζ. 7579/18-6-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ - κε 

αξηζ. 7624/19-6-2020). 
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 Σο ώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο 

νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο,   
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Εγκρίνει: 

 Σελ  αξηζ. 26/2020 ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ «Έξγα πληήξεζεο ηεο πιαηείαο 

Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α΄ ζηελ Πάηξα»  ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πξνϋπνινγηζκνύ 

853.100,00€ θαη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε επηινγή αλαδόρνπ κέζσ ηεο 

αλνηρηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζύλαςε ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ 

θάησ ησλ νξίσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/ 2016. 

 Σελ ππνβνιή πξόηαζεο γηα ηελ έληαμε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, 

ζηα πιαίζηα ηεο κε Αξηζ. Πξση. 7035/02-12-2019 Πξόζθιεζεο ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, ζην 

Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα: «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» 

2019-2020, Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο (Α.Π. 1) «Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε 2019» - 

"Μέηξν 1. ύλζεηεο αζηηθέο αλαπιάζεηο" ηνπ ΤΠ.ΔΝ. – ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ, 

κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ ηελ 26/06/2020. 

 Σν επηπιένλ πνζό από ηελ ρξεκαηνδόηεζε ζα θαιπθζεί από πόξνπο ηνπ Γήκνπ.  

 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

 Από ηε Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ- Σκήκα Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ 

ζπληάρζεθε ε αξηζ. 26/2020 ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ «Έξγα πληήξεζεο ηεο 

πιαηείαο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α΄ ζηελ Πάηξα» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη εξγαζίεο νηθνδνκηθέο, ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη εξγαζίεο πξαζίλνπ 

πνπ αθνξνύλ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ θζνξώλ θαη δεκηώλ πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζηελ 

ελ ιόγσ πιαηεία από ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη από ηελ ρξήζε. θνπόο ηνπ έξγνπ 

είλαη ε απνθπγή αηπρεκάησλ, ε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ησλ πνιηηώλ. ην ρώξν απηό, πνπ ήδε θηινμελνύληαη ρξήζεηο ηόζν γηα παηδηά 

όζν θαη γηα ελήιηθεο, ζα εληζρπζεί ε έλλνηα ηεο αλνηθηήο πόιεο γηα όινπο. Ζ 

πιαηεία, θαηά ηε ζπληήξεζή ηεο, πξνζεγγίδεηαη κε επαηζζεζία θαη απνηειεί 

πξνηεξαηόηεηα λα απνδνζεί ζην θνηλσληθό ζύλνιν, γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο πιαηείαο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηε κειέηε ηεο πιαηείαο «Αλάπιαζε θαη 

Γηακόξθσζε ηεο πιαηείαο Γεσξγίνπ θαη ηεο νδνύ Γεξνθσζηνπνύινπ» ηνπ 2001 από 

ηνπο κειεηεηέο Η. Βάε θαη Π. Παλαγησηόπνπιν θαη όπσο θαηαζθεπάζηεθε ην 2006. 

Σν ζύλνιν ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηώλ καδί κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α. 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 853.100,00€. 

 Ο ηξόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε επηινγή αλαδόρνπ, κέζσ ηεο 

αλνηρηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζύλαςε ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ, 

θάησ ησλ νξίσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ππό ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα 

ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95, παξ. 2(α) ηνπ Ν. 

4412/2016. Ζ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ζα γίλεη από ηελ Οηθνλνκηθή 
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Δπηηξνπή. 

 Ο Γήκνο Παηξέσλ ζα ππνβάιιεη πξόηαζε γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

αλσηέξσ έξγνπ, ζηα πιαίζηα ηεο κε Αξηζ. Πξση. 7035/02-12-2019 Πξόζθιεζεο 

ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα: «ΓΡΑΔΗ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» 2019-2020, Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο (Α.Π. 1) 

«Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε 2019» - "Μέηξν 1. ύλζεηεο αζηηθέο αλαπιάζεηο" ηνπ 

ΤΠ.ΔΝ. – ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνηάζεσλ ηελ 26/06/2020. 

 
Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην 

Αποκενηρωμένη Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ. 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                 Ο Γραμμαηεύων 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ  ΝΘΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ 
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