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ηης 9
ης

 Ηοσλίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 9
η
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 24/3-7-2020, θαη 

κεηά ηελ από 7/7/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 8
εο

 Ινπιίνπ 2020, 

πραγμαηοποίηζη δε ασηής ηην Πέμπηη 9 Ηοσλίοσ 2020, ώρα 12:00, πξαγκαηνπνηήζεθε 

δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ 

νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη 6] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά, Γεώξγηνο Μαγηάθεο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ισάλλεο Σζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ 

ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ «Απνπεξάησζε 

δηθηύνπ νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ Βηνηερληθνύ Πάξθνπ Παηξώλ»», (ζρεηηθό ην αξηζ. 

8106/26-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 7941/25-6-2020 εηζήγεζε ηνπ 

θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄ Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη όξσλ 

δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ «Απνπεξάησζε δηθηύνπ νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ Βηνηερληθνύ 

Πάξθνπ Παηξώλ»΄΄ - Η παξνύζα εηζήγεζε αλαθέξεηαη ζην έξγν απνπεξάησζεο ηνπ 

νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Βηνηερληθνύ Πάξθνπ Παηξώλ. - Οη εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζηνύλ αθνξνύλ ηελ απνπεξάησζε ηνπ ππνγείνπ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ, 

πεξηιακβάλνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ, ησλ επίζηπισλ θσηηζηηθώλ θαη ησλ 

ππαίζξησλ πηλάθσλ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο (πίιαξ). Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη επηζθεπήο ηπρόλ πξνβιεκάησλ ηεο πθηζηάκελεο 

ππνδνκήο, ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε ζε πξνγελέζηεξε ρξνληθή πεξίνδν θαη απνηειείηαη 

από ηα θξεάηηα, ηηο ππόγεηεο ζσιελώζεηο θαη ηνλ αγσγό γείσζεο. - Η κειέηε ηνπ έξγνπ κε 

αξ. 77/2018 έρεη ζπληαρζεί από ηελ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ ηνπ Γήκνπ 

ΠΑΣΡΈΧΝ θαη θαηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο πξόηαζεο, εγθξίζεθε κε ηελ κε αξ. 48705/7-5-

2019 ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ε έληαμε ηνπ ζην Πξόγξακκα 

Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (Δζληθό θέινο). - Mε ηελ κε αξ.6.079/25-5-2020 απόθαζε 

αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε δέζκεπζε θαη 

δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.846.213,87€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 62-7325.00000ηνπ 

ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εηώλ 2020 θαη 2021 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - 

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε 

ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]». - ύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 

1ζ ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «[…]ζ) Απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε ησλ 
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όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο 

δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, 

κειέηεο, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ 

δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ 

ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο.». - Με βάζε ηα παξαπάλσ παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην 

ώκα όπσο: - 1. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Απνπεξάησζε δηθηύνπ νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ Βηνηερληθνύ 

Πάξθνπ Παηξώλ» (Αξ. κει. 77/2018), γηα ηελ νπνία έρεη εγγξαθεί πίζησζε 1.846.213,87 

Δπξώ, ζηνλ ΚΑ 62-7325.00000  ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα έηε 2020θαη 2021 ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. - 2. Καζνξίζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ (κε ρξήζε 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ-ΔΗΓΗ),γηα ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Απνπεξάησζε 

δηθηύνπ νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ Βηνηερληθνύ Πάξθνπ Παηξώλ» (Αξ. κει. 77/2018), 

ζύκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε δηαθήξπμε. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ, θ. 

Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: 

«Απνπεξάησζε δηθηύνπ νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ Βηνηερληθνύ Πάξθνπ Παηξώλ»,  

                                 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 

παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020) θαη ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζύκθσλα κε ην νπνίν: 

«Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]». 

 

1) Δγκρίνει ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ «Απνπεξάησζε δηθηύνπ νδηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ Βηνηερληθνύ Πάξθνπ 

Παηξώλ» (Αξ. κει. 77/2018), γηα ην νπνίν έρεη εγγξαθεί πίζησζε 1.846.213,87 €, ζηνλ 

ΚΑ 62-7325.00000 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηα έηε 2020 θαη 2021 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

2) Καηαρηίζει θαη ζσνηάζζει ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ 

(κε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ-ΔΗΓΗ), γηα ηελ αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

«Αποπεράηωζη δικηύοσ οδικού ηλεκηροθωηιζμού Βιοηετνικού Πάρκοσ Παηρών» θαη 

σπογράθει ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 Διευκρινίζεται ότι: 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ αθνξνύλ ζηελ απνπεξάησζε ηνπ ππνγείνπ δηθηύνπ 

ειεθηξνθσηηζκνύ, πεξηιακβάλνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ, ησλ επίζηπισλ 

θσηηζηηθώλ θαη ησλ ππαίζξησλ πηλάθσλ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο (πίιαξ). Δπηπιένλ, 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη επηζθεπήο ηπρόλ 

πξνβιεκάησλ ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο, ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε ζε πξνγελέζηεξε 

ρξνληθή πεξίνδν θαη απνηειείηαη από ηα θξεάηηα, ηηο ππόγεηεο ζσιελώζεηο θαη ηνλ αγσγό 

γείσζεο. 

Η κειέηε ηνπ έξγνπ κε αξ. 77/2018 έρεη ζπληαρζεί από ηελ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ-Η/Μ ηνπ Γήκνπ ΠΑΣΡΈΧΝ θαη θαηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο πξόηαζεο, εγθξίζεθε 

κε ηελ κε αξ. 48705/7-5-2019 ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, ε έληαμε ηνπ 

ζην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (Δζληθό θέινο). 

Mε ηελ κε αξ. 6.079/25-5-2020 απόθαζε αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο ηνπ 

Γεκάξρνπ Παηξέσλ, εγθξίζεθε ε δέζκεπζε θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 
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1.846.213,87€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 62-7325.00000 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εηώλ 2020 θαη 2021 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                       Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 
 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 
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