
Αρηζκός 362    

21
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέωλ 

ηες 16
ες

 Ηοσλίοσ 2020 

--------------------------- 

  

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα, ηελ 16
ε
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 21/12-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (20) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 

7] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ θαη Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ  ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 360/2020). 

Οη θ.θ. Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ  

ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 361/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 368/2020). 

Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ 

ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη 

ζύληαμε ησλ όξσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα 

ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 155.000,00€ ζπκπεξ. ΦΠΑ 

24%, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 1/2020 κειέηε», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 6989/9-6-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 6818/4-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο –Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - 

ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε 

θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηνπ  Ηιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 155.000,00 επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 1/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο 

«Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»΄΄ - Έρνληαο ππόςε: - 1. ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4623/2019 (θεθ 134 Α΄/9-08-

2019) – 2. ην άξζξν  27,  ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ην άξζξν 86 ηνπ  λ. 4412/2016 – 3. 

ηελ αξηζ. 1/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ & Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ & 
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Γόκεζεο γηα «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο 

αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

155.000,00€ (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-7413.00004 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2020 – 4. ην αξηζ. 3817/26-03-

2020 πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006651366 – 5. ηελ αξηζ. 3.826/5-05-2020 

Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο Β/994 κε ΑΓΑ:ΩΜΘ0ΩΞΙ-41Ι,ΑΓΑΜ: 

20REQ006652326, CPV 73220000-0  θαη παξαθαινύκε όπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 1/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ 

γηα «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»» - 2. Καηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο όξνπο 

εθηέιεζεο Ηιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ηελ 

αλσηέξσ ππεξεζία, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο -ηηκήο, γηα ην ζύλνιν ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ,  ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζπλνιηθήο δαπάλεο 155.000,00€ 

επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη ππνγξάςηε ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο – 

Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο, θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην 

ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ 

γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

  Σύκθσλα κε: 

1. Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4674/2020) 

2. Τν άξζξν 27, ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ην άξζξν 86 ηνπ λ. 4412/2016  

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Τελ αξηζ. 1/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ & Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ 

& Γόκεζεο γηα «Παξνρή ππεξεζηώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ 

βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

δαπάλεο 155.000,00 € (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 40-

7413.00004 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2020 

2. Τν αξηζ. 3817/26-03-2020 πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006651366 

3. Τελ αξηζ. 3.826/5-05-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο Β/994 κε 

ΑΓΑ:ΩΜΘ0ΩΞΙ-41Ι,ΑΓΑΜ: 20REQ006652326, CPV 73220000-0  

 

1] Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 1/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, Τκήκα Σπγθνηλσληαθνύ θαη 

Κπθινθνξηαθνύ Σρεδηαζκνύ, γηα ηελ «Παροτή σπερεζηώλ ζσκβούιωλ γηα ηελ 

εθπόλεζε ηοσ ζτεδίοσ βηώζηκες αζηηθής θηλεηηθόηεηας ηοσ Γήκοσ Παηρέωλ», 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζπλνιηθήο δαπάλεο 155.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24%). 

 

2] Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο εθηέιεζεο Ηιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ 

Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ ππεξεζία, κε θξηηήξην 

ΑΔΑ: 6ΛΓ1ΩΞΙ-ΞΨΑ



θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο - ηηκήο, γηα ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, θαη 

σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο.  

 

 

 

                Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

 
         
 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΔΑ: 6ΛΓ1ΩΞΙ-ΞΨΑ
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