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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα «Αιέθα ηούιε», ζην ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΘΑΚΟ
ΣΑΔΘΟ, ζήκεξα ηελ 24ε Θοσλίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηε θαη ψξα 17.30, κεηά απφ γξαπηή
πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 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,
τρέε δε Γρακκαηεύοληος 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 θαη Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ, ελψ έθπγαλ νη θ.θ. Σζηκπνχθεο
Ησάλλεο, Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Κνπλάβεο Αληψληνο θαη Παπαδεκάηνο Νηθφιανο).

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 17 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
«Έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά ελληά (9) άηνκα γηα ηελ
θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ 3.1.3 ηνπ έξγνπ
SPARC ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-Ηηαιία 2014-2020,
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο πέληε (5) κήλεο», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ- Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ,
Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο- κε αξηζ. 7783/22-6-2020 θαη 7786/23-6-2020).
Σο ώκα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ απνρψξεζαλ απφ ηε ζπλεδξίαζε νη
θ.θ. Γξεγφξεο Ζιίαο θαη Παηνχραο Υξήζηνο, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν ηελ εηζήγεζε
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ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο
ινηπνχο νκηιεηέο – δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
1.
Εγθρίλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ζπλνιηθά ελληά (9) άηνκα, γηα
ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ 3.1.3 ηνπ
έξγνπ SPARC, ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο
«Διιάδα - Ηηαιία 2014-2020».
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα άηνκα πνπ ζα πξνζιεθζνχλ ζα έρνπλ ηηο παξαθάησ
εηδηθφηεηεο θαη νη πξνβιεπφκελεο ακνηβέο έρνπλ σο εμήο:
Κωδηθός
Αρηζκός σλοιηθό ποζό
Εηδηθόηεηα
απαζτόιεζες
αηόκωλ
αλά άηοκο
100

ΓΔ Φπιάθσλ

2

101

ΤΔ Δξγαηψλ Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο
Καξλαβαιηθψλ Καηαζθεπψλ

1

102

ΠΔ Καιψλ Σερλψλ

1

9.800,00

103

ΠΔ Πιεξνθνξηθήο (Πξνγξακκαηηζηήο)

1

9.800,00

104

ΠΔ Μνπζεηνιφγνο

1

9.800,00

105

ΣΔ πληήξεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο
Έξγσλ Σέρλεο

1

106

ΠΔ Γηνίθεζεο Πνιηηηζηηθψλ Οξγαληζκψλ
ή / θαη Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο
Πνιηηηζηηθψλ Αγαζψλ

1

ΠΔ Παξαγσγήο Πνιηηηζηηθψλ Αγαζψλ

1

107

7.500,00
8.000,00

9.800,00

19.500,00
9.800,00

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ην
ηέινο ηνπ Έξγνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο πέληε (5) κήλεο. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε κηα
εηδηθφηεηαο έρνπλ σο εμήο:
Κωδηθός απαζτόιεζες 100
 Φχιαμε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ ησλ Παιαηψλ θαγείσλ φιεο ηηο
εκέξεο (εξγάζηκεο, εκέξεο αλάπαπζεο, Κπξηαθέο θαη αξγίεο) ζε βάξδηεο (πξσηλή,
απνγεπκαηηλή, λπθηεξηλή) πνπ ζα θαζνξηζηνχλ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο.
Κωδηθός απαζτόιεζες 101
 Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε θαξλαβαιηθψλ ζηνηρείσλ
Κωδηθοί απαζτόιεζες 102 έως 107
Γηα ηνπο θσδηθνχο απαζρφιεζεο θαηεγνξίεο 102 έσο 107, νη νπνίεο ζα απνηεινχλ
κέιε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ ησλ Παιαηψλ θαγείσλ
νη αξκνδηφηεηεο έρνπλ σο εμήο:
 χληαμε θαηαζηαηηθνχ ιεηηνπξγίαο κε νξηζκφ βαζηθψλ αξρψλ, θαζνξηζκφ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζηξαηεγηθή εδξαίσζεο ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ γηα ηελ επφκελε ηξηεηία.
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 Δμεηδίθεπζε ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ θνηλσληθή, ςεθηαθή, ζπιιεθηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη
επηθνηλσληαθή ηνπ πνιηηηθή
 Πηινηηθή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
 χληαμε ζρεδίνπ γηα κνπζεηνγξαθηθά θαη κνπζεηνινγηθά θαηλνηφκσλ εθζέζεσλ,
θπζηθψλ θαη ςεθηαθψλ ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο.
 χληαμε ζρεδίνπ γηα ηελ πινπνίεζε κηθξήο θιίκαθαο επεκβάζεσλ ζηα θηήξηα ηνπ,
εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην.
 χληαμε ζρεδίνπ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ θαη
αμηνπνίεζε ππάξρνληνο ςεθηνπνηεκέλνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο.
 χληαμε ζρεδίνπ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ κε
νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηθηχσζεο ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο
πιαίζην.
 Αλίρλεπζε πνιηηηζηηθήο δξάζεο ηεο πεξηνρήο θαη δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ κε ην
δίθηπν ηεο Γεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο, ζπλπθαζκέλεο κε ην Παηξηλφ Καξλαβάιη θαη
ην Θέαηξν θηψλ.
Σν ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ ησλ
Παιαηψλ θαγείσλ ζα αλαιάβεη ην άηνκν πνπ ζα επηιερζεί ζην Κσδηθφ απαζρφιεζεο 106.

2.

Ορίδεη ηα παξαθάησ κέιε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ:
α) Νίθν Σζηκνγηάλλε, Γεληθφο Γξακκαηέαο Γήκνπ Παηξέσλ
β) Βαζίιεην Παπατσάλλνπ, Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ SPARC
γ) Νηθφιαν Καθάβα, Τπάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

3.
Η δηάρθεηα ηες ζύκβαζες ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ην
ηέινο ηνπ Έξγνπ, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο πέληε (5) κήλεο.
Ζ δαπάλε πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζα βαξχλεη ην θσδηθφ Κ.Α. 15-6117.66004
πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη αλάινγεο πηζηψζεηο ζα εγγξαθνχλ θαη ζηα
επφκελα έηε.
Δηεσθρηλίδεηαη όηη:
χκθσλα κε ηελ αξ. 417/16-5-2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν Γήκνο
Παηξέσλ έθαλε απνδεθηή ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Creativity Hubs for Sustainable
DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets» κε αθξσλχκην
«SPARC», ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα Ηηαιία 2014-2020».
ηφρνο ηνπ Έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία θφκβσλ δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο κε ζηφρν
ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Χο
δεκηνπξγηθή βηνκεραλία νξίδεηαη ε αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζχλνιν ηεο πνιηηηζηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο παξαγσγήο, φπσο νη
εηθαζηηθέο ηέρλεο, νη παξαζηαηηθέο ηέρλεο θαη εθαξκνζκέλεο ηέρλεο. Θα δεκηνπξγεζνχλ
ηξεηο θφκβνη δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο, έλαο ζηε Πάηξα κε ζέκα ην Παηξηλφ Καξλαβάιη,
έλαο κε ζέκα ην Καξλαβάιη ηνπ Πνπηηληάλν θαη έλαο κε ζέκα ηε δεκηνπξγηθή βηνκεραλία
ζηε Πεξηθέξεηα ηεο Απνπιίαο. Μέζσ ηεο πξφηαζεο θαη ζην πιαίζην ηνπ θφκβνπ
δεκηνπξγηθήο βηνκεραλίαο κε επίθεληξν ην Παηξηλφ Καξλαβάιη, ζα γίλεη αλαθαίληζε ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο ησλ Παιαηψλ θαγείσλ θαη ζα δηακνξθσζνχλ ρψξνη γηα ηελ δεκηνπξγηθή
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βηνκεραλία, ρψξνη πξνβνιήο ηνπ Παηξηλνχ Καξλαβαιηνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ Καξαγθηφδε.
Ζ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ είλαη 31/12/2020.
ην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ έξγνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή
Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ελλέα (9) αηφκσλ, γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ Γεκηνπξγηθνχ Κφκβνπ ησλ Παιαηψλ θαγείσλ, ν νπνίνο αλαθαηλίζηεθε απφ
ην έξγν. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζρεηηθά θνλδχιηα χςνπο
91.500,00€. Οη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην
επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ ή ζην πιαίζην άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ
πξνγξακκάησλ, ή ζην πιαίζην απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ εξεπλεηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ εμαηξνχληαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2527/97 & ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2190/94.
χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.4314/04 κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν. 4314/14
εηζάγεηαη εμαίξεζε γηα ηε ζχλαςε ζπβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα
έξγα ηνπ ΔΠΑ, Δ ή άιισλ θνηλνηηθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ
ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2527/1997 θαζψο θαη ηεο ΠΤ 33/2006. Ο ιφγνο ηεο εμαίξεζεο
αλάγεηαη ζην πξαγκαηηθφ γεγνλφο φηη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπλάπηνληαη γηα
ηελ εθηέιεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ δελ απνηεινχλ πξνζιήςεηο, θαζψο πξφθεηηαη
γηα ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ απφ ηε θχζε ηνπο είλαη γηα νξηζκέλν ρξφλν (φζν
δηαξθεί ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν) θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ πνπ, επεηδή ζπλδένληαη κε
ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθά έξγν, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πάγηεο
θαη δηαξθείο. Δπίζεο, δελ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Χο εθ ηνχηνπ γηα ηα
αηηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ εμαηξέζεηο (φπσο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε)
δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ΠΤ νχηε θαη απνζηνιή ησλ αηηεκάησλ ζην ΤΠ.Δ.Γ.Α.
Η παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας
Αποθεληρωκέλε Δηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Δσηηθής Ειιάδος θαη Θολίοσ.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ

ζηελ

Ο Γρακκαηεύωλ

ΝΘΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ
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