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Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ 
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 Ννεκβξίνπ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 11
ε
 Ννεκβξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 17.30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 24/6-11-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ69/133/νηθ. 20764/7-11-

2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (24) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη 

ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Πξνεδξεύνπζα Αληηπξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία-

Γξακκαηεύνπζα, 3) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) 

Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξόπνπινο 

Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 

10) Αζπξνύιηα νθία, 11) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 12) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 13) Μνδέο Αζαλάζηνο, 

14) Νηάξνπ Μαξία, 15) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 16) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 17) Σνπιγαξίδεο 

Θεόδσξνο, 18) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 19) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 20) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 

21) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 22) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 23) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 24) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 25) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 26) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 27) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 28) 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 29) Παηνύραο Υξήζηνο, 30) Ρώξνο Γεώξγηνο, 31) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 32) ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη  33) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.  

Οη θ.θ.  Γθέζηα Δηξήλε, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο 

Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ 

εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ, ρξέε δε Γξακκαηεύνπζαο αλέιαβε ε θα 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.  

Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο,  

Γξεγόξεο Ζιίαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη Φσκάο Πέηξνο δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ηεο 

ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

Ο θ. Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, απνπζηάδσλ 

δηθαηνινγεκέλα, ρξέε δε Πξνεδξεύνπζαο αλέιαβε ε θα νισκνύ Αηθαηεξίλε.  

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ε θα Πξνεδξεύνπζα θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

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

 (Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Φσκάο 

Πέηξνο, Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή, 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη Γξεγόξεο Ζιίαο, ελώ 

απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη Παπαδεκάηνο 

Νηθόιανο).   

 
ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξνεδξεύνπζα, εηζάγεη ην αξηζ. 14 ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο: «Έγθξηζε ελαιιαθηηθήο ιύζεο κε κεηαηόπηζε νδηθνύ άμνλα, ζηε ζέζε 

Πεδνύια ηεο Κ. Θεξηαλνύ - Κακηλίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό 

έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ & Ζ/Μ & Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Έξγσλ 

Τπνδνκήο - κε αξηζκό 15513/4-11-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη 

α.α.- κε αξηζκό 15573/5-11-2020). 
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 Tν ώκα, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη 

θ.θ. Γνύξνο Αζαλάζηνο, βόιεο Κσλ/λνο θαη Νηξίληαο Θεόδσξνο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο άθνπζε ηελ θα Πξνεδξεύνπζα, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο 

θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Κακηλίσλ.  

 Με ηε δηεπθξίληζε όηη ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Θεξηαλνύ θιήζεθε αιιά δελ 

εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ελώ ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Κακηλίσλ, ςήθηζε ππέξ ηεο 

εηζήγεζεο, ην ώκα,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 
 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 304/23-7-2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ε νπνία 

επηθπξώζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. 167853/8-8-2019 απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο & Ηνλίνπ), εγθξίζεθε ην 

Πξαθηηθό ΗΗΗ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ θαη αλεηέζε (κε ηελ αξηζ. πξση. 57755/7-10-

2019 ζρεηηθή ζύκβαζε), ε εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε απνθαηάζηαζεο 

νδνύ ηαπξαθίνπ ζηε ζέζε Πεδνύια ηεο Σ.Κ. Θεξηαλνύ-Κακηλίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» 

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα κε ηελ επσλπκία «Υ. ΥΗΧΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 

Α.Δ.». 

θνπόο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθδήισζε θαηνιηζζεηηθνύ θαηλνκέλνπ ζε ηκήκα πξαλνύο θαηάληε ηεο νδνύ 

ηαπξαθίνπ, ζηα όξηα ηεο Σ.Κ. Κακηλίσλ ηεο Γ.Δ. Βξαρλαηίθσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

(ζέζε Πεδνύια) θαζώο επίζεο, ν πξνζδηνξηζκόο ησλ γεσινγηθώλ θαη γεσηερληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εδαθηθώλ ζρεκαηηζκώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο νδνύ, ώζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηόο ν ζρεδηαζκόο ηερληθώλ έξγσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο 

θαη ηελ πξνζηαζία ηεο νδνύ έλαληη πεξαηηέξσ επέθηαζεο ησλ θαηνιηζζεηηθώλ θηλήζεσλ. 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο ήηαλ ε ζύλζεζε θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζα πξνέθππηαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ γεσινγηθώλ θαη γεσηερληθώλ εξεπλώλ θαη ν 

ζρεδηαζκόο ησλ απαξαίηεησλ έξγσλ, ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο 

θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηαο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο νδνύ. 

Δηδηθόηεξα, απαηηείην, ε δηεξεύλεζε θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηύπνπ, ηεο ζηάζκεο 

θαη ησλ δηαζηάζεσλ ζεκειίσζεο θαηάιιεινπ ηερληθνύ αληηζηήξημεο, θαζώο επίζεο, ε 

εμαζθάιηζε ηεο επζηάζεηαο ηεο ζεκειίσζεο θαη ν πεξηνξηζκόο ησλ θαζηδήζεσλ κέζα ζηα 

αλεθηά όξηα, έλαληη επέθηαζεο ηεο θαηνιίζζεζεο πνπ έρεη εθδεισζεί ζην θαηάληε ηεο 

νδνύ πξαλέο. 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νδνύ, 

πξνηείλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο κε ηε ζεηξά πινπνίεζήο ηνπο: 

1. Καηαζθεπή πξνζσξηλνύ επηρώκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή επηπέδνπ εξγαζίαο κε θιίζε 

ειεύζεξσλ πξαλώλ 1:2 πξνο ηα θαηάληε. Ζ ζηέςε ηνπ επηρώκαηνο λα ζπκππθλσζεί 

πξνθεηκέλνπ λα ππνδερζεί βαξέα νρήκαηα δηάηξεζεο παζζάισλ. 

2. Καζαξηζκόο πεξηνρήο από ραιαξά πιηθά θαηνιίζζεζεο. 

3. Δθαξκνγή ζηξώζεο ζηξάγγηζεο () πάρνπο 35cm από επίιεθηα θνθθώδε πιηθά 

θαηεγνξίαο Α-1, Α-2 ή Δ2, Δ3, Δ4 θαηά ΔΣΔΠ 02-07-01-00, § 3.1 κε πνζνζηό 

δηεξρόκελνπ ιεπηόθνθθνπ θιάζκαηνο Νν200<7%. 

4. Καηαζθεπή παζζαινζπζηνηρίαο κε ζηνηρεία δηακέηξνπ D=1.00m αλά s=1.00m κε 

βάζνο έκπεμεο L=12.5m. Ζ ζηέςε ησλ παζζάισλ δεζκεύεηαη από θεθαιόδεζκν 
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δηαζηάζεσλ 1.2 x 1.0m επί ηνπ νπνίνπ δηακνξθώλεηαη ηνίρνο αληηζηήξημεο πάρνπο 

30cm θαη ύςνπο 1.50m. 

5. Δθαξκνγή γεσϋθάζκαηνο δηαρσξηζηηθνύ ηύπνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο  από ηελ 

πξνζβνιή ιεπηόθνθθνπ πιηθνύ ησλ λέσλ επηρώζεσλ. 

6. Δπίρσζε κε πιηθά θαηεγνξίαο Α-1, Α-2-4, Α-2-5, Α-3 ή Α-2-6, Α-2-7, Α4 θαηά ΔΣΔΠ 

02-07-01-00. Ζ δηάζηξσζε ζα γίλεη ζε ζηξώζεηο ησλ 35cm. Κάζε ζηξώζε ζα 

ζπκππθλώλεηαη έσο όηνπ επίηεπμεο επηηόπηαο ππθλόηεηαο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 95% 

ηεο κέγηζηεο μεξήο ππθλόηεηαο θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή ζπκπύθλσζεο 

Proctor. Ζ ζπκπύθλσζε ζα γίλεηαη κε θαηάιιειν κεραληθό εμνπιηζκό. 

7. Ζ ηειηθή θάζε πεξηιακβάλεη ηε δηακόξθσζε ησλ ζηξώζεσλ νδνπνηίαο θαη ζήκαλζεο 

ηεο λέαο νδνύ. 

 Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ ζηελ πεξίπησζε απηή αλέξρεηαη ζε 331.000€ (κε 

Φ.Π.Α). 

 

Λόγσ ηνπ απμεκέλνπ θόζηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο παξαπάλσ ιύζεο, θαζώο 

επίζεο, επεηδή, ε θαηαζθεπή ηνπ πξνζσξηλνύ επηρώκαηνο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζην θαηάληε ηκήκα ηεο νδνύ ηαπξαθίνπ (δειαδή εληόο ηεο θαηνιηζζείζαο ηδηνθηεζίαο 

Κσλζηαληόπνπινπ, γηα ηελ νπνία, όπσο έρεη ελεκεξσζεί ε ππεξεζία από ην Γξαθείν 

Ννκηθώλ πκβνύισλ ηνπ Γήκνπ, εθθξεκεί δηθαζηηθή δηεξεύλεζε), κε ην αξηζ. πξση. 

15607/4-5-2020 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, δεηήζεθε από ηνλ αλάδνρν λα εμεηάζεη θαη 2
ε
 

ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νδνύ. 

 

Ζ λέα πξόηαζε πεξηειάκβαλε ηελ κεηαηόπηζε ηνπ νδηθνύ άμνλα ζηε ζέζε ηεο 

θαηνιίζζεζεο πξνο ηα λόηηα, εθηόο ηεο θαηνιηζζαίλνπζαο δώλεο θαη ν πξνϋπνινγηζκόο 

ησλ έξγσλ ζηελ πεξίπησζε απηή εθηηκήζεθε πεξί ηα 34.500 € (κε Φ.Π.Α.). 

Από ηερληθήο άπνςεο, ε θαηαζθεπή ηεο ιύζεο απηήο κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε 

ζεκαληηθά κηθξόηεξν ρξόλν από ηελ πξώηε, απνθαζηζηώληαο ζρεηηθά γξήγνξα ηελ 

πξόζβαζε ζηελ πεξηνρή, κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο παξαρώξεζεο ή αγνξάο ησλ 

απαηηνύκελσλ ηκεκάησλ ησλ όκνξσλ ζηελ αγξνηηθή νδό ηδηνθηεζηώλ, ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο από ηε Γ/λζε 

Πνι/θνύ, Κπθι/θνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, ν ρξόλνο νινθιήξσζεο ηεο νπνίαο δελ 

κπνξεί ζηελ παξνύζα θάζε λα εθηηκεζεί. 

 

Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ, ην ώκα, ιακβάλνληαο θπξίσο ππόςε, όηη, από 

νηθνλνκηθή άπνςε, ε 2
ε
 πξνηεηλόκελε ιύζε κεηαηόπηζεο ηνπ νδηθνύ άμνλα λόηηα ηεο 

πθηζηάκελεο νδνύ, απνθιίλεη ζεκαληηθά από ηελ 1
ε
 πξνηεηλόκελε ιύζε ηεο θαηαζθεπήο 

έξγνπ αληηζηήξημεο κε παζζαινζπζηνηρία, εγθξίλεη ηελ εθαξκνγή, ζε νξηζηηθό επίπεδν, 

ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο 2, δειαδή ηεο κεηαηόπηζεο ηνπ νδηθνύ άμνλα (ζηε ζέζε 

Πεδνύια ηεο Σ.Κ. Θεξηαλνύ-Κακηλίσλ) λόηηα ηεο πθηζηάκελεο νδνύ, εληόο όκνξσλ 

ηδηνθηεζηώλ. 

 

    Η  Πξνεδξεύνπζα               Η Γξακκαηεύνπζα 

 

    ΚΑΣΕΡΘΝΑ ΟΛΩΜΟΤ             ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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