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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 6ε Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 35/2-102020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ησάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο
– αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 677/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο –Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο
θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε όξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ:
«ΑΝΑΚΑTΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΔΜΔΝΗΚΧΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.000.000,00 €, κε Φ.Π.Α. (ππ’ αξηζ.
12/2020 Μειέηε)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 13300/29-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ.
Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 13280/29-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη
Σερληθήο Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο
ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε
όξσλ
δεκνπξάηεζεο
ηνπ
έξγνπ:
«ΑΝΑΚΑTΑΚΔΤΖΟΓΧΝ ΚΑΗΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΔΜΔΝΗΚΧΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.000.000,00 € κε Φ.Π.Α. (ππ’ αξηζ.
12/2020Μειέηε)΄΄ - Από ην Σκήκα Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ ζπληάρηεθε ε κε αξηζ. 12/2020 κειέηε κε ηίηιν: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ
ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΔΜΔΝΗΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»
πξνϋπνινγηζκνύ 806.451,61€ γηα εξγαζίεο θαη 193.548,39€ γηα Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο
δαπάλεο 1.000.000,00€. - Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο αθνξά ηελ θαηαζθεπή –
αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ νδώλ θαη πεδνδξνκίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή Γεκελίθσλ
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηόπηλ αηηεκάησλ δεκνηώλ ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ ζύκθσλα κε
ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 3852/2010 κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. - Σν ζύλνιν ησλ
εξγαζηώλ καδί κε ηελ Αλαζεώξεζε θαη ηνλ Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
1.000.000,00€θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ, κε ππάξρνπζα
πίζησζε γηα ην έηνο 2020 ην πνζό ησλ 50.000,00€,κε ΚΑ:30-7323.00075. - Γηα ηελ
παξνύζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απόθαζε κε ΑΓΑ:ΧΦΡΖΧΞΗ-23Χγηα ηελ αλάιεςε
ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020 θαη κε αξ.
Β/1.733/2020 θαηαρώξεζε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο ηεο Γ.Ο.Τ. - Με
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ηελ ππ’ αξηζ.726/2019απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ην ηερληθό
πξόγξακκα ηνπ 2020 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 287068/2019 απόθαζε ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ λνκηκνπνηήζεθε ε
παξαπάλσ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. - Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη κε αλνηθηή
Ζιεθηξνληθή δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α) ηνπ N.4412/2016 θαη β) ηνπο
όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο κειέηεο. - Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα
ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ κε ην ζύζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο άξζξν 95§2α ηνπ Ν. 4412/2016. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε
ην άξζξν 103 παξ. 2γ θαη 2δ ηνπ Ν. 3463/06 ηνπ θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,
πξνβείηε: -*ηελ έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ:
«ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΔΜΔΝΗΚΧΝ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ» πξνϋπνινγηζκνύ 1.000.000,00€ κε Φ.Π.Α. (ππ’ αξηζ. 12/2020
Μειέηε) - πλεκκέλα: Ζ δηαθήξπμε ηεο ππ’ αξηζ. 12/2020 κειέηεο - Ο Αληηδήκαξρνο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηήΑληηδήκαξρν θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο
ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΚΑTΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΓΔΜΔΝΗΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ. 2γ θαη 2δ ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ην άξζξν 72 ηνπ
Ν.3852/2020 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020)
θαηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ:
«ΑΝΑΚΑTΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΓΔΜΔΝΗΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ», πξνϋπνινγηζκνύ 1.000.000,00 €, κε
Φ.Π.Α. (ππ’ αξηζ. 12/2020 Μειέηε) θαη σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο.
Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη κε αλνηθηή Ζιεθηξνληθή δεκνπξαζία ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο: α) ηνπ N.4412/2016 θαη β) ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο κειέηεο θαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ κε
ην ζύζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο - άξζξν 95§2α ηνπ Ν. 4412/2016.
Διευκρινίζεται ότι:
Από ην Σκήκα Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
ζπληάρηεθε ε κε αξηζ. 12/2020 κειέηε κε ηίηιν: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΟΓΧΝ ΚΑΗ
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΔΜΔΝΗΚΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ»
πξνϋπνινγηζκνύ 806.451,61 € γηα εξγαζίεο θαη 193.548,39 € γηα Φ.Π.Α., ζπλνιηθήο
δαπάλεο 1.000.000,00€.
Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο αθνξά ζηελ θαηαζθεπή – αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ
νδώλ θαη πεδνδξνκίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή Γεκελίθσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
θαηόπηλ αηηεκάησλ δεκνηώλ ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ
86 ηνπ Ν. 3852/2010 κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.
Σν ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ καδί κε ηελ Αλαζεώξεζε θαη ηνλ Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ 1.000.000,00 € θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ, κε
ππάξρνπζα πίζησζε γηα ην έηνο 2020 ην πνζό ησλ 50.000,00€,κε ΚΑ:30-7323.00075.
Γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απόθαζε κε ΑΓΑ:ΧΦΡΖΧΞΗ23Χγηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθό
έηνο 2020 θαη κε αξ. Β/1.733/2020 θαηαρώξεζε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιώλ
πιεξσκήο ηεο Γ.Ο.Τ
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Με ηελ ππ’ αξηζ. 726/2019 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ην
ηερληθό πξόγξακκα ηνπ 2020 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 287068/2019απόθαζε ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ λνκηκνπνηήζεθε ε
παξαπάλσ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
10/ 2017
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ
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