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Αξηζκόο  660    

34
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 29
εο

 επηεκβξίνπ  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 29
ε
 επηεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 34/25-9-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (17) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2]  Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη 7] 

Παλαγηψηεο Μειάο - ηαθηηθφ κέινο. 

Οη θ.θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 

εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκφο απνθάζεσο 659/2020).  

Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Τπνβνιή Πξφηαζεο κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία 

Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκψλ Γήκνπ Παηξέσλ» ζην 

πιαίζην πξφζθιεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠ “Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία” ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο» (ζρεηηθφ ην αξηζ. 13084/24-09-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ 

αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 12999/24-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα 

ρεδηαζκνχ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: - Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή Γήκνπ Παηξέσλ – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - Θέκα:΄΄Τπνβνιή Πξφηαζεο κε ηίηιν: 

«Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκψλ Γήκνπ 

Παηξέσλ» ζην πιαίζην πξφζθιεζεο ηεο ΔΤΓ ΔΠ “Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & 

Καηλνηνκία” ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο΄΄ - Έρνληαο ππφςε: 1. ηελ παξ. 1.θβ ηνπ 

άξ.72 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο απηή πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4674/20 

(ΦΔΚ 53/11.03.2020 η.Α'), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αξκνδηφηεηα ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε «ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζεσλ, 

πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ εζληθνχο πφξνπο ή/θαη πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα» κεηαθέξζεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – 2. Σελ ππ’ αξ. πξση. 7246/2429/Α3/09.11.2018 (ΑΓΑ: ΦΓ4Ε465ΥΗ8-

3Μ) πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. “Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία” ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ κε θσδηθφ αξηζκφ 075, Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 2309 (έθδνζε 2.0) θαη ηίηιν «Γεκηνπξγία 

Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκψλ», κε εκεξνκελία ιήμεο 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηηο31/12/2020 θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη ηεζζάξσλ (4) 

νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ - κεραληζκψλ θαη βνεζεηηθψλ ππνδνκψλ - ζε ηζάξηζκεο παξαιίεο 

έσο ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,00€ αλά ζέζε – 3. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ΑκεΑ θαη ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ θαη ηελ άξζε πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπο απφ ην θνηλσληθφ 
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ζχλνιν ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαςπρή, φπσο ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ 

ηνπξηζκφ ζηνρεχνληαο παξάιιεια θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

ζπλαλζξψπσλ καο κε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια, αζθαιή θαη ηζφηηκα 

λα απνιακβάλνπλ κηα απιή δξαζηεξηφηεηα φπσο ην θνιχκπη ζηε ζάιαζζα ρσξίο θακία άιιε 

βνήζεηα. – 4. Σελ αλάγθε νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ 

Πξνζβάζηκσλ Πξννξηζκψλ εληφο ησλ Γηνηθεηηθψλ Οξίσλ ηνπ Γ. Παηξέσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο, νινθιεξψλνληαο ηελ αιπζίδα 

πξνζβαζηκφηεηαο κε κηα ζεηξά αιιειεμαξηψκελεο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο παξεκβάζεηο νη 

νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «(Α) Πξφζβαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, παξαιηψλ, ρψξσλ πξαζίλνπ, 

αιζψλ θ.ιπ.» πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα λα γίλεηαη ρξήζε ησλ αλσηέξσ ππνδνκψλ 

ρσξίο θαλέλα ρξεκαηηθφ αληίηηκν - αο γλσξίδνπκε φηη: - Απφ ην Σκήκα ρεδηαζκνχ & Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο, ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, ζπληάρζεθε, ειέγρζεθε θαη ζεσξήζεθε αξκνδίσο, ε 

ππ’ αξ. 20/2020 Μειέηε (Σερληθή Πεξηγξαθή/Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Πξνκήζεηαο) κε ηίηιν: 

«Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκψλ Γήκνπ 

Παηξέσλ», εθηηκψκελεο αμίαο 239.956,00 επξψ κε ΦΠΑ (13% & 24%) κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη 

ε πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ (4)νινθιεξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ - κεραληζκψλ θαη βνεζεηηθψλ ππνδνκψλ - ζε ηζάξηζκεο παξαιίεο θνιχκβεζεο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ δεκφζηεο παξαιίεο κε ειεχζεξε 

πξφζβαζε γηα ην θνηλφ πνπ κέρξη ζήκεξα δελ είλαη πξνζβάζηκεο ζε ΑκεΑ/εκπνδηδφκελα άηνκα 

θαζψο δελ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ απξφζθνπηε θίλεζε αλζξψπσλ κε 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα ή ηελ απηφλνκε πξφζβαζή ηνπο ζηε 

ζάιαζζα θαη είλαη νη εμήο: 1) «Πιαδ», ζέζε Έμσ Αγπηά (1
ν
 ΓΓ Πάηξαο – πξψελ Αξθηηθφ 

Γηακέξηζκα) – 2)«Ρίνπ», ζέζε έκπξνζζελ Μπεληάηα (Γπηηθή Πξνβιήηα, ΣΚ Ρίνπ) ή Δλαιιαθηηθά 

Παξαιία «Αθηαίνπ», ΣΚ Αθηαίνπ, ζέζε Γεκνξεγφπνπινπ (θαη νη δχν ζέζεηο ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ θαη ε ρσξνζέηεζε είλαη ηζνδχλακε, φκσο ε ηειηθή επηινγή ζα εμαξηεζεί  

\απφ ηελ χπαξμε ε κε λαπαγνζψζηε θαζψο θαη απφ ηα αλεκνινγηθά θαη θπκαηνινγηθά δεδνκέλα 

αλά θνιπκβεηηθή πεξίνδν) – 3) «Βξαρλαίηθσλ», ζέζε έκπξνζζελ απφ Η.Ν. Δπαγγειίζηξηαο (ΣΚ 

Βξαρλεΐθσλ) – 4) «Ρνδηλήο», εληφο ηνπ θφιπνπ (ΣΚ Φαζνπχξγνπ) - Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

πξνηεηλφκελεο παξαιίεο δελ εκπίπηνπλ: -*ζε πεξηνρέο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην δίθηπν Natura 

2000 νχηε ζε πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο 

πξνζηαηεπφκελσλ ηνπ λ.1650/1986 -*ζε πεξηνρέο ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο απφ ην Τπ. 

Πνιηηηζκνχ -*ζηηο εμαηξνχκελεο απφ παξαρψξεζε πεξηνρέο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ππ’ 

αξ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ ΣΠΚΑΥΜΑΔ/Φ55/9022 4/54173/2922/956/21.03.2017 ΤΑ (ΦΔΚ 

1100 Β’) -*ζε πεξηνρέο ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο απφ ην Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο -*ζε 

πεξηνρέο αξκνδηφηεηαο Φνξέα Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο λ.4519/2018 (ΦΔΚ 29 Α΄) 

-*ζε ρψξνπο πνπ έρεη ήδε παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα απιήο ρξήζεο (είηε απεπζείαο, είηε κε 

δεκνπξαζία) θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην άξ.8 ηεο ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 

1864 Β’) - Κάζε κηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζέζεηο ζρεδηάζηεθε ψζηε λα πεξηιακβάλεη: -*Γηάηαμε 

απηφλνκεο πξφζβαζεο αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζηε ζάιαζζα - Απνδπηήξηα & Νηνπδ 

ΑκΔΑ - WC γηα ΑκΔΑ - Υψξνπο ζθίαζεο- Γηαδξφκνπο ζχλδεζεο ησλ αλσηέξσ δνκψλ (νη νπνίνη 

ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα) - Υψξνπο ζηάζκεπζεο 

απνθιεηζηηθά γηα ΑκΔΑ - Δλεκεξσηηθέο πηλαθίδεο/ήκαλζε. Όιεο νη παξαπάλσ θαηαζθεπέο 

πξνδηαγξάθνληαη ειαθξηέο, κε κφληκεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ θαηάιιεια πιηθά πνπ δελ 

αιινηψλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη παξέρνπλ επθνιία ηφζν ζηελ εγθαηάζηαζε, φζν θαη ζηελ 

απεγθαηάζηαζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηνπο ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. Δπηπιένλ, ν εμνπιηζκφο 

ζην ζχλνιφ ηνπ, ζα θέξεη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη ζπκβαηφηεηαο 

θαη ελ γέλεη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ, ελδεηθηηθά: 

ΔΛΟΣ 1439:2013 "Οξγαληζκφο θηιηθφο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία - Απαηηήζεηο θαη πζηάζεηο", 

ΤΠΔΚΑ – ρεδηάδνληαο γηα Όινπο, Όινη ζηελ Άκκν θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο 

Υσξ. θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (52907/2009 - ΦΔΚ 2621/Β/31-12-2009) "Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 
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ηελ θπθινθνξία πεδψλ". - Δπίζεο, έρεη ππνβιεζεί θάθεινο αηηήκαηνο πξνο ηελ αξκφδηα 

Κηεκαηηθή Τπεξεζία γηα ηελ θαη’ αξρήλ ζχκθσλε γλψκε απηήο γηα ηελ παξαρψξεζε, άλεπ 

αληαιιάγκαηνο, ησλ ηκεκάησλ ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ην άξζξν 16 

(Δμππεξεηήζεηο ΑκεΑ) ηεο ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864 Β’) γηα ηελ εθηέιεζε 

έξγσλ επ’ απηψλ, κε κνλίκσο παθησκέλσλ ζην έδαθνο, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ 

πξφζβαζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. - Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε 

ζην ψκα θαη εγθξίλεη: - 1
νλ 

Σελ ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ 

Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκψλ Γήκνπ Παηξέσλ», εθηηκψκελεο αμίαο 

239.956,00 επξψ κε ΦΠΑ (13% & 24%), γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δ.Π. “Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία” ζχκθσλα κε ππ’ αξ. πξση. 7246/2429/Α3/09.11.2018 (ΑΓΑ: 

ΦΓ4Ε465ΥΗ8-3Μ) πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. 

“Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία” ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο, κε θσδηθφ αξηζκφ 075, Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 2309 (έθδνζε 2.0) θαη ηίηιν «Γεκηνπξγία 

Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκψλ» ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 

20/2020 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ηεο Γ/λζεο Έξγσλ 

Τπνδνκήο, ε νπνία ζα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πξφηαζεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε θαη ε 

έγθξηζε ηεο νπνίαο πξφηαζεο ζα απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ 

παξεκβάζεσλ ζηηο ηέζζεξηο ηειηθά επηιεγείζεο παξαιίεο - 2
νλ 

Σνλ νξηζκφ ηεο θ. Αζελάο 

Αληδνπιάηνπ, ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ηεο Γηεχζπλζεο 

Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, σο Τπεχζπλε Πξάμεο, ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηεο νπνίαο ζα 

πεξηιακβάλνληαη: α) ε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο Αίηεζεο ηήξημεο ηεο Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο 

θαζψο θαη ε ππνβνιή ησλ ππνινίπσλ ζπλνδεπηηθψλ ζηνηρείσλ – δηθαηνινγεηηθψλ απηήο β) ε 

ζχληαμε θαη ε ππνβνιή, ησλ Σερληθψλ Γειηίσλ Έξγσλ &ππνέξγσλ, Αίηεζεο Πξνέγθξηζεο 

Γεκνπξάηεζεο, Ννκηθήο Γέζκεπζεο, Αηηεκάησλ Πιεξσκήο, Γήισζεο Γαπαλψλ θ.ν.θγ) ε 

επηθνηλσλία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία - 3
νλ 

Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή 

θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ πνπ απαηηείηαη ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο - 4
νλ 

Σελ πξφζεζε 

ηεο δεκνηηθήο αξρήο λα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ 

(Βεβαίσζε-Γήισζε αλάιεςεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ) - 4
νλ

 Σελ πξφζεζε ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο λα παξέρνληαη δσξεάλ νη αλσηέξσ πξνηεηλφκελεο ππνδνκέο πξνζβαζηκφηεηαο, 

ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ θαη λα κελ ππάξρεη εηζηηήξην γηα ηελ πξφζβαζε 

ησλ ΑκεΑ ζηνπο κεραληζκνχο ή ζηηο ξάκπεο πξφζβαζεο, ηφζν γηα ηνπο δεκφηεο, φζν θαη γηα ηνπο 

επηζθέπηεο - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 

 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή άθνπζε ηνλ θ Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή – 

Αληηδεκάξρνπ, ηνλ εθπξφζσπν ηεο ΚΔΓΔ κε αξκνδηφηεηα γηα ζέκαηα αηφκσλ κε αλαπεξία, θ. 

Γεξάζηκν Φεζζηάλ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη έιαβε ππφςε ηα ζρεηηθά επί ηνπ 

ζέκαηνο έγγξαθα. 

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Πέηξνο Φσκάο δήισζε φηη ςεθίδεη 

«ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην 

κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη 

ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

 Έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ παξ. 1.θβ ηνπ άξ.72 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο απηή πξνζηέζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/11.03.2020 η.Α'), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 
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αξκνδηφηεηα ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε 

«ρξεκαηνδόηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζεωλ, πξνγξακκάηωλ θαη αληίζηνηρωλ έξγωλ από 

εζληθνύο πόξνπο ή/θαη πόξνπο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα» 

κεηαθέξζεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

2. Σελ ππ’ αξ. πξση. 7246/2429/Α3/09.11.2018 (ΑΓΑ: ΦΓ4Ε465ΥΗ8-3Μ) πξφζθιεζε ηεο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. “Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & 

Καηλνηνκία” ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ κε 

θσδηθφ αξηζκφ 075, Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 2309 (έθδνζε 2.0) θαη ηίηιν «Γεκηνπξγία 

Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκψλ», κε εκεξνκελία 

ιήμεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζηηο31/12/2020 θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη 

ηεζζάξσλ (4) νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ - κεραληζκψλ θαη βνεζεηηθψλ ππνδνκψλ - ζε 

ηζάξηζκεο παξαιίεο έσο ηνπ πνζνχ ησλ 60.000,00€ αλά ζέζε 

3. Σελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ θαη ησλ εκπνδηδόκελσλ αηφκσλ 

θαη ηελ άξζε πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαςπρή, φπσο ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ ηνπξηζκφ ζηνρεχνληαο 

παξάιιεια θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ζπλαλζξψπσλ 

καο κε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ εύθνια, αζθαιή θαη ηζόηηκα λα 

απνιακβάλνπλ κηα απιή δξαζηεξηφηεηα φπσο ην θνιχκπη ζηε ζάιαζζα ρσξίο θακία άιιε 

βνήζεηα. 

4. Σελ αλάγθε νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ 

Πξνζβάζηκσλ Πξννξηζκψλ εληφο ησλ Γηνηθεηηθψλ Οξίσλ ηνπ Γ. Παηξέσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο, νινθιεξψλνληαο ηελ αιπζίδα 

πξνζβαζηκφηεηαο κε κηα ζεηξά αιιειεμαξηψκελεο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο 

παξεκβάζεηο νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία «(Α) Πξόζβαζε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 

θαη ηνπο εμωηεξηθνύο ρώξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ αξραηνινγηθώλ ρώξωλ, παξαιηώλ, 

ρώξωλ πξαζίλνπ, αιζώλ θ.ιπ.» πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα ην  δηθαίσκα  λα  γίλεηαη ρξήζε 

ησλ αλσηέξσ ππνδνκψλ ρσξίο θαλέλα ρξεκαηηθφ αληίηηκν 

 

1) Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθώλ 

Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκώλ Γήκνπ Παηξέσλ», εθηηκψκελεο αμίαο 239.956,00 €, κε 

ΦΠΑ (13% & 24%), γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δ.Π. “Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

& Καηλνηνκία” ζχκθσλα κε ππ’ αξ. πξση. 7246/2429/Α3/09.11.2018 (ΑΓΑ: ΦΓ4Ε465ΥΗ8-3Μ) 

πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. “Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία” ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο, κε θσδηθφ αξηζκφ 

075, Α/Α ΟΠ ΔΠΑ: 2309 (έθδνζε 2.0) θαη ηίηιν «Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ 

Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκψλ» ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 20/2020 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο 

ρεδηαζκνχ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, ε νπνία ζα απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πξφηαζεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε θαη ε έγθξηζε ηεο νπνίαο πξφηαζεο ζα 

απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ παξεκβάζεσλ ζηηο θάησζη επηιεγείζεο 4 

παξαιίεο: 

1) «Πιαδ», ζέζε Έμσ Αγπηά (1
ν
 ΓΓ Πάηξαο – πξψελ Αξθηηθφ Γηακέξηζκα) 

2) «Ρίνπ», ζέζε έκπξνζζελ Μπεληάηα (Γπηηθή Πξνβιήηα,  Κνηλφηεηα Ρίνπ)  

3) «Βξαρλαίηθσλ», ζέζε έκπξνζζελ απφ Η.Ν. Δπαγγειίζηξηαο (Κνηλφηεηα Βξαρλεΐθσλ) 

4) «Ρνδηλήο», εληφο ηνπ θφιπνπ (Κνηλφηεηα Φαζνπχξγνπ) 

 

Οη αλσηέξσ παξαιίεο δελ εκπίπηνπλ:  

 ε πεξηνρέο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζην δίθηπν Natura 2000 νχηε ζε πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο 

ηζρχνπλ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο  ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο πξνζηαηεπφκελσλ ηνπ λ.1650/1986 

 ε πεξηνρέο ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο απφ ην Τπ. Πνιηηηζκνχ  

 ηηο εμαηξνχκελεο  απφ παξαρψξεζε πεξηνρέο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/Φ55/9022 4/54173/2922/956/21.03.2017 ΤΑ (ΦΔΚ 

1100 Β’) 
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 ε πεξηνρέο ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο  απφ ην Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

 ε πεξηνρέο αξκνδηφηεηαο Φνξέα Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο λ.4519/2018 

(ΦΔΚ 29 Α΄) 

 ε ρψξνπο πνπ έρεη ήδε παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα απιήο ρξήζεο (είηε απεπζείαο, είηε κε 

δεκνπξαζία) θαζψο θαη ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην άξ.8 ηεο ΚΤΑ 47458 ΔΞ 2020 (ΦΔΚ 

1864 Β’) 

 

Κάζε κηα απφ ηηο ζέζεηο ζρεδηάζηεθε ψζηε λα πεξηιακβάλεη:  

Γηάηαμε απηφλνκεο πξφζβαζεο αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζηε ζάιαζζα - Απνδπηήξηα 

&Νηνπδ ΑκΔΑ - WC γηα ΑκΔΑ - Υψξνπο ζθίαζεο- Γηαδξφκνπο ζχλδεζεο ησλ αλσηέξσ δνκψλ 

(νη νπνίνη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξηθφ ηξνρνθάζηζκα) - Υψξνπο 

ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ΑκΔΑ - Δλεκεξσηηθέο πηλαθίδεο/ήκαλζε. Όιεο νη παξαπάλσ 

θαηαζθεπέο πξνδηαγξάθνληαη ειαθξηέο, κε κφληκεο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ θαηάιιεια πιηθά πνπ 

δελ αιινηψλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη παξέρνπλ επθνιία ηφζν ζηελ εγθαηάζηαζε, φζν θαη ζηελ 

απεγθαηάζηαζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή ηνπο ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. Δπηπιένλ, ν εμνπιηζκφο 

ζην ζχλνιφ ηνπ, ζα θέξεη ηα θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη ζπκβαηφηεηαο 

θαη ελ γέλεη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ, ελδεηθηηθά: 

ΔΛΟΣ 1439:2013 "Οξγαληζκφο θηιηθφο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία - Απαηηήζεηο θαη πζηάζεηο", 

ΤΠΔΚΑ – ρεδηάδνληαο γηα Όινπο, Όινη ζηελ Άκκν θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο 

Υσξ. θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (52907/2009 - ΦΔΚ 2621/Β/31-12-2009) "Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηελ θπθινθνξία πεδψλ". 

 

Έρεη ππνβιεζεί θάθεινο αηηήκαηνο πξνο ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία γηα ηελ θαη’ 

αξρήλ ζχκθσλε γλψκε απηήο γηα ηελ παξαρώξεζε, άλεπ αληαιιάγκαηνο, ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο 

θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ην άξζξν 16 (Δμππεξεηήζεηο ΑκεΑ) ηεο ΚΤΑ 

47458 ΔΞ 2020/15.05.2020 (ΦΔΚ 1864 Β’) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ επ’ απηψλ, κε κνλίκσο 

παθησκέλσλ ζην έδαθνο, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ πξφζβαζε αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. 

 

2) Οξίδεη ππεχζπλε ηεο Πξάμεο ηελ θα Αζελά Αληδνπιάηνπ, ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο 

ρεδηαζκνχ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ηεο Γηεχζπλζεο Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. ην πιαίζην 

ησλ θαζεθφλησλ ζα πεξηιακβάλνληαη: α) ε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο Αίηεζεο ηήξημεο ηεο 

Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο θαζψο θαη ε ππνβνιή ησλ ππνινίπσλ ζπλνδεπηηθψλ ζηνηρείσλ – 

δηθαηνινγεηηθψλ απηήο,   β) ε ζχληαμε θαη ε ππνβνιή, ησλ Σερληθψλ Γειηίσλ Έξγσλ & 

ππνέξγσλ, Αίηεζεο Πξνέγθξηζεο Γεκνπξάηεζεο, Ννκηθήο Γέζκεπζεο, Αηηεκάησλ Πιεξσκήο, 

Γήισζεο Γαπαλψλ θ.ν.θ, γ) ε επηθνηλσλία κε ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. 

Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Καηλνηνκία. 

 

3) Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή θάζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ πνπ απαηηείηαη 

ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο.  

 

4) Ο Γήκνο Παηξέσλ ζα αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ 

(Βεβαίσζε-Γήισζε αλάιεςεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ). 

 

5) Ο Γήκνο Παηξέσλ ζα παξέρεη δσξεάλ ηηο αλσηέξσ ππνδνκέο πξνζβαζηκφηεηαο, ζην 

πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ θαη δελ ζα ππάξρεη εηζηηήξην γηα ηελ πξφζβαζε ησλ 

ΑκεΑ ζηνπο κεραληζκνχο ή ζηηο ξάκπεο πξφζβαζεο, ηφζν γηα ηνπο δεκφηεο, φζν θαη γηα ηνπο 

επηζθέπηεο. 

  

 Δηεπθξηλίδεηαη όηη: 
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Απφ ην Σκήκα ρεδηαζκνχ & Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, 

ζπληάρζεθε, ειέγρζεθε θαη ζεσξήζεθε αξκνδίσο, ε ππ’ αξ. 20/2020 Μειέηε (Σερληθή 

Πεξηγξαθή/Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Πξνκήζεηαο) κε ηίηιν: «Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ 

Σνπξηζηηθώλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκώλ Γήκνπ Παηξέσλ», εθηηκψκελεο αμίαο 

239.956,00 επξψ κε ΦΠΑ (13% & 24%) κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ 

εηδηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ (4) νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ - 

κεραληζκψλ θαη βνεζεηηθψλ ππνδνκψλ - ζε ηζάξηζκεο παξαιίεο θνιχκβεζεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο αθνξνχλ δεκφζηεο παξαιίεο κε ειεύζεξε 

πξόζβαζε γηα ην θνηλό πνπ κέρξη ζήκεξα δελ είλαη πξνζβάζηκεο ζε ΑκεΑ/εκπνδηδφκελα άηνκα 

θαζψο δελ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο γηα ηελ απξφζθνπηε θίλεζε αλζξψπσλ κε 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα ή ηελ απηφλνκε πξφζβαζή ηνπο ζηε 

ζάιαζζα θαη είλαη νη εμήο:  

1)  «Πιαδ», ζέζε Έμσ Αγπηά (1
ν
 ΓΓ Πάηξαο – πξψελ Αξθηηθφ Γηακέξηζκα) 

2) «Ρίνπ», ζέζε έκπξνζζελ Μπεληάηα (Γπηηθή Πξνβιήηα, Κνηλφηεηα Ρίνπ) ή 

Δλαιιαθηηθά Παξαιία «Αθηαίνπ», Κνηλφηεηα Αθηαίνπ, ζέζε Γεκνξεγφπνπινπ (θαη νη 

δχν ζέζεηο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ θαη ε ρσξνζέηεζε είλαη ηζνδχλακε, 

φκσο ε ηειηθή επηινγή ζα εμαξηεζεί  απφ ηελ χπαξμε ε κε λαπαγνζψζηε θαζψο θαη απφ 

ηα αλεκνινγηθά θαη θπκαηνινγηθά δεδνκέλα αλά θνιπκβεηηθή πεξίνδν) 

3)  «Βξαρλαίηθσλ», ζέζε έκπξνζζελ απφ Η.Ν. Δπαγγειίζηξηαο (Κνηλφηεηα Βξαρλεΐθσλ) 

4) «Ρνδηλήο», εληφο ηνπ θφιπνπ (Κνηλφηεηα Φαζνπχξγνπ)         

 

 

 

                 Ο Πξόεδξνο                                      Σα πκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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