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 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 9
η
 Δεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Τεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 25/4-12-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (26) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο - Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3)  

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία – Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ 

Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο - Αλη/ξρνο, 

8) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνύινπ 

Αλαζηαζία - Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνύιηα νθία, 12) Γθέζηα Δηξήλε, 13) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 14) 

Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Νηάξνπ Μαξία, 17) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 18) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 20) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 21) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, 25) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 26) Καπθάο Γεώξγηνο, 27) Κνπλάβεο Αληώληνο, 28) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 29) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 30) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 31) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 32) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 33) Παηνύραο Υξήζηνο, 34) Ρώξνο Γεώξγηνο, 35) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 36) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 37) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 38) Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, 39) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 40) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  41) Φσκάο Πέηξνο. 

Οη θ.θ Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνύξε-Βαγελά Αθξηβή, Γξεγόξεο Ζιίαο, 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε από ηελ αξρή ηεο 

ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα.  

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, 

αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ θαη νη θ.θ. ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή,  

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, Κνξδάο Υξήζηνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ. θ. Καπθάο 

Γεώξγηνο, Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, Κνπλάβεο Αληώληνο θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο.    

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 14 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Παξαιαβή ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ (2014)», 

(ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- 

Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο- κε αξηζ. 16969/4-12-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 16985/4-12-2020).  

 

Το Σώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή 

– Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΑΔΑ: Ω8ΡΧΩΞΙ-ΣΗΣ



ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 
 

ύκθσλα κε ην άξζξν 189 ηνπ Ν. 4412/16, εγκρίνει ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο 

κε ηίηιν: «Γεσηερληθή Μειέηε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ (2014)», κε ηελ παξαηήξεζε όηη ηελ 

επζύλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηέο θέξνπλ ηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία 

κειεηώλ πνπ ηηο ζπλέηαμαλ. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 
Με ηελ ππ’ αξηζ. 311/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ησλ εθηειεζηηθώλ απηνύ δηαηαγκάησλ, 

εγθξίζεθε ε αλάζεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ππνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ (2014)» ζηνλ 

νηθνλνκηθό θνξέα «ΗΓΜΑ - Γξαθείν Σερληθώλ Πεξηβαιινληηθώλ θαη Τπνζηεξηθηηθώλ 

Μειεηώλ Αλώλπκε Δηαηξεία» θαη ππεγξάθε ε από 3-10-2019 ζύκβαζε πνπ έιαβε αξηζ. 

πξση. 57750/7-10-2019. 

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

εθδήισζε θαηνιηζζήζεσλ ζε δπν πεξηνρέο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ: α) θαηάληε ηεο δεκνηηθήο νδνύ Παύινπ Παπινπνύινπ ζηελ Αξόε Παηξώλ θαη β) 

θαηάληε ηεο δεκνηηθήο νδνύ πνπ νδεγεί ζην θνηκεηήξην Άγηνη Μάξηπξεο ηεο Σ.Κ. 

Καιιηζέαο, θαζώο επίζεο, ν πξνζδηνξηζκόο ησλ γεσηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

εδαθηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαηά κήθνο ησλ νδώλ, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηόο ν ζρεδηαζκόο 

ηερληθώλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία απηώλ έλαληη πεξαηηέξσ επέθηαζεο ησλ θαηνιηζζεηηθώλ 

θηλήζεσλ. 

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

πξνθύςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ θαη ν ζρεδηαζκόο ησλ 

απαξαίηεησλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νδώλ έλαληη επέθηαζεο ησλ θαηνιηζζεηηθώλ 

θαηλνκέλσλ. 

Σν ζπλνιηθό αληηθείκελν ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο πεξηειάκβαλε: 

 Γεσηερληθή έξεπλα ππαίζξνπ. 

 ύληαμε έθζεζεο αμηνιόγεζεο. 

 Γεσηερληθή κειέηε απνθαηάζηαζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο θαηνιίζζεζεο. 

 

Δπηπιένλ, κεηά ην κε Αξ. Δζση. Αιι. 6387/18-11-2019 έγγξαθν ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρ/θνύ - Ζ/Μ Έξγνπ & Έξγσλ Τπνδνκήο, δεηήζεθε, ε εθηέιεζε ησλ 

απαξαίηεησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ θαη γλσκαηεύζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή Μνλάδαο 

Δπεμεξγαζίαο Βηναπνβιήησλ ζηνλ ΥΤΣΑ Ξεξόιαθθα Παηξώλ. 

Οη πξόζζεηεο απηέο εξγαζίεο πεξηιάκβαλαλ ηε δηάλνημε πξόζζεησλ 

δεηγκαηνιεπηηθώλ γεσηξήζεσλ κεηά ησλ επηηόπνπ θαη εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ θαη ηε 

ζύληαμε ησλ απαξαίηεησλ γλσκαηεύζεσλ γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ήηνη γηα ηελ 

ζεκειίσζε απηώλ θαζώο θαη έιεγρν ηεο επζηάζεηαο ησλ ηερλεηώλ πξαλώλ.  

Οη πξόζζεηεο απηέο εξγαζίεο εγθξίζεθαλ κε ην 13
ν
 Πξαθηηθό έηνπο 2019 ηνπ Σερληθνύ 

πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 28/22-1-

2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ππεγξάθε ε αξηζ. πξση. 8436/20-2-2020 1
ε
 

πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε. 

ΑΔΑ: Ω8ΡΧΩΞΙ-ΣΗΣ



Ζ ζπλνιηθή κειέηε ππεβιήζε από ηνλ αλάδνρν εκπξνζέζκσο, ειέγρζεθε θαη 

δηαπηζηώζεθε όηη αληαπνθξίλεηαη ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ζην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ζπληάρζεθε. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                            Η Γραμμαηεύοσζα 
 

 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ    ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΤΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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