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 ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 16
η
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 17/11-9-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης  

ζσνεδρίαζη ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (51) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3) 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα,  4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ 

Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- 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) 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) Γξεγόξεο Ζιίαο, 24) Γεκαθόπνπινο 

Φώηηνο, 25) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 26) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 27) Καπθάο Γεώξγηνο, 28) 

Κνπλάβεο Αληώληνο, 29) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 30) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 31) Νηθνιόπνπινο 

Νηθόιανο, 32) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 33) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 35) 

Παηνύραο Υξήζηνο, 36) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 37) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 38) ηαλίηζαο 

Υαξάιακπνο, 39) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 40) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 41) Σζηκπνύθεο 

Ησάλλεο, 42) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  43) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε 

Γραμμαηεύοσζας αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία. 

Οη θ.θ.  Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο θαη  Ρώξνο Γεώξγηνο, δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

από ηελ αξρή απηήο, αιιά αξγόηεξα.  

 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 ζηελ ηειεδηάζθεςε εηζήιζαλ νη θ.θ. Ρώξνο  Γεώξγηνο θαη Κνξδάο 

Υξήζηνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Καπθάο Γεώξγηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Νηξίληαο Θεόδσξνο θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο). 

 (Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη όηη από ηελ ηειεδηάζθεςε απνρώξεζε ν θ. Μειάο Παλαγηώηεο- 

Πξόεδξνο, τρέη δε Προεδρεύοσζας  αλέιαβε ε θα νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο). 

 

ηε ζπλέρεηα ε θα Πξνεδξεύνπζα εηζάγεη ην αξηζ. 14 ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο: «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. 600/16-10-2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο απνδνρήο ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗI» 

ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο : «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

ησλ δήκσλ» κε ηίηιν: «Καηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο», (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. 10348/3-8-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ  - κε αξηζ. 10516/5-8-2020).  

Σο ώμα, αθνύ άθνπζε ηελ θα Πξνεδξεύνπζα  θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

  

Λακβάλνληαο ππ’ όςηληα θάησζη: 

Με ηελ αξηζ. 600/16-10-2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε : 

1. Ζ απνδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗI» θαη ε ππνβνιή 

πξόηαζεο έληαμεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξσλ 

πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο», ζην 

Πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗI» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο : «Κνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ δήκσλ» κε ηίηιν: «Καηαζθεπή ξακπώλ 

θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο»,  ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο επηιεμηκόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. Σν 

πνζό ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηνλ Γήκν Παηξέσλ  δηακνξθώλεηαη κε βάζε πιεζπζκηαθά 

θξηηήξηα ζην πνζό ησλ 571.000,00€ (κε ηνλ ΦΠΑ). 

2. Ζ πξόζεζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ λα ππνβάιιεη πξόηαζε έληαμεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ: «Καηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε 

ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο», ζηα πιαίζηα ηεο ελ ιόγσ πξόζθιεζεο. 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζό ρξεκαηνδόηεζεο από ην πξόγξακκα ην νπνίν αλέξρεηαη 

ζην πνζό ησλ 571.000,00€, δελ επαξθεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ εμ’ νινθιήξνπ, ε 

νηθνλνκηθή δηαθνξά πνπ ζα πξνθύςεη, ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ή από άιιν 

ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα. 

 

Με ην από 16-07-2020 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ, δηεπθξηλίζηεθε όηη από ηελ Πξόζθιεζε νξίδνληαη ηα κέγηζηα πνζά 

ρξεκαηνδόηεζεο  αλά ζρνιηθή κνλάδα/ππνέξγν θαη όρη αλά ξάκπα ή WC ΑΜΔΑ,  πνπ 

ζεκαίλεη όηη θάζε ζρνιηθή κνλάδα δύλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί κε κέγηζην πνζό 

ρξεκαηνδόηεζεο πνπ είλαη 500€ + ΦΠΑ γηα ξάκπεο θαη 2.500€ + ΦΠΑ γηα WC. Δπνκέλσο 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο/ππνέξγα πνπ έρνπλ ππνινγηζηεί πεξηζζόηεξεο από κηα ξάκπα ή WC 

ΑΜΔΑ, κε βάζε ηελ δηεπθξίληζε ηνπ ΤΠΔ, ζεσξείηαη ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ πνζνύ 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα ην ππνέξγν θαη είλαη απαξαίηεην λα ηξνπνπνηεζεί. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο Δημοηικό σμβούλιο εγκρίνει ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

αξηζ. 600/16-10-2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ σο πξνο ην πνζό 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηνλ Γήκν Παηξέσλ από ην Πξόγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗI» ζηνλ 

άμνλα πξνηεξαηόηεηαο: «Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

δήκσλ» κε ηίηιν: «Καηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξσλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο», από  ην πνζό 571.000.00€  (κε ηνλ ΦΠΑ) ζε 

πνζό 399,280.00€ (με ηον ΦΠΑ). Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε αξηζ. 600/11-10-2019 απόθαζε. 

 
 

       Η Προεδρεύοσζα                Η Γραμμαηεύοσζα 

 

ΚΑΣΕΡΘΝΑ ΟΛΩΜΟΤ   ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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