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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα «Αιέθα ηνύιε», ζην ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΑΚΟ
ΣΑΓΗΟ, ζήκεξα ηελ 24ε Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 17.30, κεηά απφ γξαπηή
πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 13/19-6-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε ζε
φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δψζεο ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε
ησλ (21) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ
ψκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο- Γξακκαηεχσλ,
3)
Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο –
Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) Πεηξφπνπινο
Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο,
11) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνχιηα νθία, 13) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 14)
Γθέζηα Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 18)
Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 19) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 20) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 21) Βνξίζεο
Γηνλχζηνο, 22) Γξεγφξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 24) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο
Αληψληνο, 26) Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 27) Παηνχραο Υξήζηνο, 28) Ρψξνο Γεψξγηνο, 29) βφιεο
Κσλζηαληίλνο, 30) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 31) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 32) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 33)
Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 34) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Καπθάο Γεψξγηνο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Ξπιηάο
Θεφδσξνο, Φηινπνχινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ,
ρξέε δε Γξακκαηεύνληνο αλέιαβε ν θ. Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο.
Οη θ.θ. νισκνχ Αηθαηεξίλε- Αληηπξφεδξνο, Μαγηάθεο Γεψξγηνο, Νηάξνπ Μαξία, Μνίξαιεο
Νηθφιανο, Νηξίληαο Θεφδσξνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, δελ ήξζαλ
απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Οη θ.θ Παπαληθήηαο Αλδξέαο θαη Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ,
απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ήδε ήξζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, νισκνχ Αηθαηεξίλε,
Μαγηάθεο Γεψξγηνο, Μνίξαιεο Νηθφιανο θαη Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, ελψ έθπγαλ νη θ.θ.
Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Κνπλάβεο Αληψληνο, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο θαη
Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο).

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 4 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Έγθξηζε Τπνβνιήο Πξφηαζεο έξγνπ γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Τπεξεζίεο
πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε κηαο Πξάμεο
ηεο ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7 «Σερληθή Βνήζεηα
ΔΣΠΑ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ
έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνχ Έξγνπ, Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Αξρ/θνχ
Έξγνπ- Ζ/Μ- Σκήκα Κηηξηαθψλ Έξγσλ- κε αξηζ. 7641/19-6-2020 θαη ζρεηηθφ
δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ - κε αξηζ. 7649/19-6-2020).
Σν ώκα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ επαλήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν θ.
Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, ελψ απνρψξεζε ν θ. Μνίξαιεο Νηθφιανο, αθνχ άθνπζε
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ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ, ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνπο
επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο – δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
1. Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή Πξόηαζεο Έξγνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ έληαμε
ηνπ Έξγνπ «Τπεξεζίεο πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαη σξίκαλζε κίαο πξάμεο ηεο ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 7 «Σερληθή Βνήζεηα ΔΣΠΑ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα».
2. Οξίδεη Τπεύζπλν ηνπ Έξγνπ (θαη πξφζσπν επηθνηλσλίαο) εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ
ηνλ θ. Γεκήηξε Νηθνιάνπ, Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Κηηξηαθψλ ηεο
Γηεχζπλζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ
3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην πξνηεηλφκελν έξγν.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο εμέδσζε
πξφζθιεζε (θσδ.: 7.0.0.1-f) γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ), πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7.0.0.1-f:
ΔΚΠΟΝΖΖ
ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΣΠΑ (ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ, ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ,
ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΧΜΟΤΝΖ) ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7 «Σερληθή Βνήζεηα ΔΣΠΑ», ν
νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή
Διιάδα».
Ζ πξφζθιεζε αθνξά παξεκβάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
πνηφηεηαο πινπνίεζεο, κε ηελ εθπφλεζε εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ θαη εκπεηξνγλσκνζπλψλ
πξνεηνηκαζίαο / σξίκαλζεο / εμεηδίθεπζεο / βειηηζηνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο / απνηίκεζεο ησλ
παξεκβάζεσλ ΔΣΠΑ ηνπ ΠΔΠ.
Ο Γήκνο Παηξέσλ ζα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ηελ έληαμε ηνπ Έξγνπ «Τπεξεζίεο
πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε κηαο (1) Πξάμεο ηεο
ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ηξαηεγηθφ ρέδην Βηψζηκεο
Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΒΑΑ) πεξηνρήο παξέκβαζεο αζηηθήο πεξηνρήο Πάηξαο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ (ππ’ αξηζ. 388/27-1-2017 Απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.
«Γπηηθή Διιάδα 2014 – 2020»).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξφηαζε ζα αθνξά ζηελ ππεξεζία Δμεηδηθεπκέλνπ πκβνύινπ
γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε ηεο πξάμεο «Μεηαηξνπή Παιαηνχ Γεκνηηθνχ
Ννζνθνκείνπ ζε Δθζεζηαθφ – Μνπζεηαθφ ρψξν» θαη εηδηθφηεξα: «ηελ Βηωζηκόηεηα ηνπ
Παιαηνύ Γεκνηηθνύ Ννζνθνκείνπ ωο Δθζεζηαθόο – Μνπζεηαθόο ρώξνο θαη ζηελ
θνπηκόηεηα δεκηνπξγίαο θαη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ψεθηαθνύ
Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Πόιεο ζε απηό», κε Πξνυπνινγηζκφ:
45.000 € θαη επί πιένλ απηνχ ην ΦΠΑ, ήηνη ζχλνιν 55.800€ .
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Ψεθηαθό Κέληξν Οπηηθναθνπζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζα είλαη κηα
κφληκε δνκή ζηνλ ρψξν ηνπ Παιαηνχ Γεκνηηθνχ Ννζνθνκείνπ Παηξψλ ηεο Πάηξαο γηα ηελ
ζπιινγή, δηάζσζε, κειέηε, ηεθκεξίσζε, ςεθηνπνίεζε, πξνβνιή θαη αλάδεημε ηεο
Οπηηθναθνπζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αραΐαο θαη ηεο
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Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηξφπν πνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο κλήκεο ηεο πνιηηηζκηθήο
εμέιημεο ηεο πεξηνρήο αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο
ιεηηνπξγψληαο ηαπηνρξφλσο σο πφινο ηνπξηζηηθήο έιμεο/πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο θαη σο
ππξήλαο αλάπηπμεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο, κέζα απφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ζπλεξγεηψλ κε
θέληξα, νκάδεο θαη θνξείο πνπ πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Ζ πξφηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Φεθηαθνχ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθήο
Κιεξνλνκηάο ζπληζηά κηα πξσηφηππε ζχδεπμε ηεο εξεπλεηηθήο δηάζηαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο
ςεθηαθήο πνιηηηθήο κε ηελ θαιιηηερληθή δηάζηαζε γηα ηελ εθζεζηαθή πξνβνιή πςειήο
αηζζεηηθήο, κε φρεκα ηελ θαηλνηφκα ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία
νπηηθναθνπζηηθψλ αθεγήζεσλ θαη βησκάησλ ζηνλ πνιπδχλακν απηφ ρψξν. Ζ δηάδξαζε ελφο
ζπλερψο αλαλενχκελνπ νπηηθναθνπζηηθνχ αξρείνπ πνπ δηαξθψο ζα επεθηείλεηαη ρξνληθά,
ρσξηθά, ζεκαηηθά, αμηνπνηψληαο παξάιιεια θάζε ςεθηαθή απεηθφληζε πνιηηηζηηθνχ
απνζέκαηνο πνπ αθνξά ζηελ πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ ηφπνπ κε ηελ θαηλνηφκα ζηφρεπζε ηεο
ζχδεπμεο θάζε λέαο ηερλνινγίαο ςεθηαθήο αθήγεζεο (3D, VR, AR, hologramθ.α.) κε ηελ
πξσηνπνξία ηεο θαιιηηερληθήο δηάζηαζεο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο αθήγεζεο, ζέηεη ηηο βάζεηο
γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Φεθηαθνχ Κέληξνπ Οπηηθναθνπζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζε έλα θέληξν
αλαθνξάο ζε δηεζλέο επίπεδν.
Σν Φεθηαθφ Κέληξν Οπηηθναθνπζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο Πάηξαο ζην θηήξην ηνπ
Παιαηνχ Γεκνηηθνχ Ννζνθνκείνπ ζα είλαη έλαο ρψξνο αλνηρηφο ζηελ θνηλσλία, ζχγρξνλνο
θαη θηιηθφο πξνο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο, ζα δηαθπιάμεη κε εγθπξφηεηα
θαη αμηνπηζηία ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή κλήκε ησλ πνιηηψλ θαη ζα απνηειέζεη έλα ζεκείν
αλαθνξάο γηα ηελ ζρέζε ηεο πφιεο κε ην παξειζφλ ηεο θαη πχιε αλάπηπμεο ηνπ ςεθηαθνχ ηεο
παξφληνο θαη κέιινληνο.
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