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Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 16η Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 21/12-6-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, 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 Χσκάο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ 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 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 361/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 9νπ 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. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή- επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ»»,
(ζρεηηθό ην αξηζ. 7134/11-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ.
6939/9-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ
Υπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ – Τκήκα Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ), ε νπνία
έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ.
Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή –
επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ»΄΄ - Σαο γλσξίδνπκε όηη από ηε Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ - Η/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 8/2020 νξηζηηθή κειέηε κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν,
ζπλνιηθήο δαπάλεο 650.000,00€ (524.193,55€ γηα εξγαζίεο θαη 125.806,45€ γηα Φ.Π.Α
24%). - Τν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ΣΑΤΑ από ηνλ Γήκν Παηξέσλ κε ΚΑ: 307322.00005, ε πίζησζε ηνπ πνζνύ έγηλε κε ηελ Αξηζ. ΑΑΥ. 1.145 Β/9/6/2020
(ΑΓΑ:Ψ853ΨΞΙ-ΞΥ7) Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Υπνρξέσζεο κε πνζό γηα ην έηνο
2020: 80.000,00επξώ. - Τν έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. Η
επηινγή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ N.4412/2016 θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ. - Η νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο
ζύκθσλα κε ην εδάθην ε παξ.1 ηνπ άξζ. 72 ηνπ Ν. 3852/10 πξνβείηε: - ζηελ θαηάξηηζε θαη
ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο
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Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ
έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή - επηζθεπή παηδηθώλ ραξώλ»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν
10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020), καηαρηίζει θαη ζσνηάζζει ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο
δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Ανακαηαζκεσή - επιζκεσή παιδικών ταρών», ζπλνιηθήο
δαπάλεο 650.000,00 € (524.193,55 € γηα εξγαζίεο θαη 125.806,45 € γηα Φ.Π.Α 24%) θαη
σπογράθει ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο.
Τν έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. Η επηινγή ηνπ
Αλαδόρνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, ηνπ άξζξνπ 27
ηνπ N.4412/2016 θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν
95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη:
Από ηε Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Η/Μ, ζπληάρηεθε ε ππ’ αξηζ. 8/2020
νξηζηηθή κειέηε κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν, ζπλνιηθήο δαπάλεο 650.000,00€ (524.193,55€
γηα εξγαζίεο θαη 125.806,45€ γηα Φ.Π.Α 24%).
Τν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ΣΑΤΑ από ηνλ Γήκν Παηξέσλ κε ΚΑ: 307322.00005. Η πίζησζε ηνπ πνζνύ έγηλε κε ηελ Αξηζ. ΑΑΥ. 1.145 Β/9/6/2020
(ΑΓΑ:Ψ853ΨΞΙ-ΞΥ7) Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Υπνρξέσζεο κε πνζό γηα ην έηνο
2020: 80.000,00 €.
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