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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 13
ε
 Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 36/9-10-

2020, 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 (26) 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] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο.  

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 698/2020).  

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

702/2020).  

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο –Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο,  

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – 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.(20) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο «Έγθξηζε ησλ όξσλ 

δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα 

ζηα δεκνηηθά πνδνζθαηξηθά γήπεδα Εαξνπριεΐθσλ, Βξαρλεΐθσλ, Ρίνπ»», (ζρεηηθό 

ην ππ’ αξηζ. 13721/5-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 

13640/5-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη 

Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ – Σκήκα Κνηλνρξήζησλ 

Υώξσλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε όξσλ δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζηα δεκνηηθά 

πνδνζθαηξηθά γήπεδα Εαξνπριεΐθσλ, Βξαρλεΐθσλ, Ρίνπ». - αο γλσξίδνπκε όηη από 

ηε Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ–Ζ/Μ ζπληάρζεθε ε ππ’ αξηζ. 17/2019 ηερληθή 

κειέηε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζηα δεκνηηθά 

πνδνζθαηξηθά γήπεδα Εαξνπριεΐθσλ, Βξαρλεΐθσλ, Ρίνπ» θαη αθνξά ηελ 

αλαθαηαζθεπή ησλ αγσληζηηθώλ ρώξσλ ησλ πνδνζθαηξηθώλ γεπέδσλ 

Εαξνπριεΐθσλ, Βξαρλεΐθσλ θαη Ρίνπ κε ηελ απνμήισζε ησλ πθηζηακέλσλ 

θζαξκέλσλ ριννηαπήησλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ησλ κε πνδνζθαηξηθνύο ηάπεηεο 

ΑΔΑ: 6Σ46ΩΞΙ-Θ0Σ



ηειεπηαίαο γεληάο. -Σν ζύλνιν ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηώλ καδί κε ηελ Αλαζεώξεζε 

θαη ηνλ Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ 1.080.220,00 € θαη ζα θαιπθζεί από ην 

πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ θαη Γεκνηηθνύο Πόξνπο, κε θαηαλνκή πνζνύ γηα ην 

έηνο 2020 ην πνζό ησλ 600.000,00 € θαη γηα ην έηνο 2021 ην πνζό ησλ 480.220,00 € 

(Κ.Α. 30-7326.00014). -Με ηελ ππ’ αξηζ. ΑΑΤ.1.719Β  Απόθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο (αξ. πξση. 11.635/2020) εγθξίζεθε ε δέζκεπζε ηεο πίζησζεο πνζνύ 

600.000,00€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7326.00014 νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκνπξαηεζεί ην έξγν. -Ζ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε 

«αλνηθηή δηαδηθαζία» ζύκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ππό ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηνπ Νόκνπ απηνύ θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95, παξ. 2(α) ηνπ 

Ν. 4412/2016. -Μεηά ηα παξαπάλσ παξαθαινύκε όπσο ζύκθσλα κε ην άξζξν 103, 

Ν.3463/2006 & ην άξζξν 72, Ν.3852/10 όπσο εηζεγεζείηε ζην ώκα: -ηελ έγθξηζε 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθνύ 

ριννηάπεηα ζηα δεκνηηθά πνδνζθαηξηθά γήπεδα Εαξνπριεΐθσλ, Βξαρλεΐθσλ, 

Ρίνπ». - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. 

Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

 Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή Αληηδεκάξρνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο 

δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα 

ζηα δεκνηηθά πνδνζθαηξηθά γήπεδα Εαξνπριεΐθσλ, Βξαρλεΐθσλ, Ρίνπ», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ. 1), θαηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπ 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε ζσλζεηηθού 

τιοοηάπεηα ζηα δεκοηηθά ποδοζθαηρηθά γήπεδα Εαροστιεΐθφλ, Βρατλεΐθφλ, 

Ρίοσ», πξνϋπνινγηζκνύ 871.145,16 € (πιένλ Φ.Π.Α. 24%) θαη σπογράθεη ην 

ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ζ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε «αλνηθηή δηαδηθαζία» ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Νόκνπ απηνύ θαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95, παξ. 2(α) ηνπ Ν. 4412/2016. 

  

Διευκρινίζεται ότι:   

Από ηε Γηεύζπλζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ–Ζ/Μ ζπληάρζεθε ε ππ’ αξηζ. 

17/2019 ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζε ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ζηα 

δεκνηηθά πνδνζθαηξηθά γήπεδα Εαξνπριεΐθσλ, Βξαρλεΐθσλ, Ρίνπ» θαη αθνξά ζηελ 

αλαθαηαζθεπή ησλ αγσληζηηθώλ ρώξσλ ησλ πνδνζθαηξηθώλ γεπέδσλ 

Εαξνπριεΐθσλ, Βξαρλεΐθσλ θαη Ρίνπ κε ηελ απνμήισζε ησλ πθηζηακέλσλ 

θζαξκέλσλ ριννηαπήησλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ησλ κε πνδνζθαηξηθνύο ηάπεηεο 

ΑΔΑ: 6Σ46ΩΞΙ-Θ0Σ



ηειεπηαίαο γεληάο. 

Σν ζύλνιν ηεο δαπάλεο ησλ εξγαζηώλ καδί κε ηελ Αλαζεώξεζε θαη ηνλ 

Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ 1.080.220,00 € θαη ζα θαιπθζεί από ην πξόγξακκα 

ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ θαη Γεκνηηθνύο Πόξνπο, κε θαηαλνκή πνζνύ γηα ην έηνο 2020 ην 

πνζό ησλ 600.000,00€ θαη γηα ην έηνο 2021 ην πνζό ησλ 480.220,00€ (Κ.Α. 30-

7326.00014). 

Με ηελ ππ’ αξηζ. ΑΑΤ.1.719Β Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (αξ. πξση. 

11.635/2020) εγθξίζεθε ε δέζκεπζε ηεο πίζησζεο πνζνύ 600.000,00€ ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 30-7326.00014 νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, πξνθεηκέλνπ λα δεκνπξαηεζεί ην 

έξγν. 
 

 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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