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Προς 
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           Κύπιε/ Κςπία Σςνάδελθε, 
             αο θαινύκε ζε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηων απνηηικών ζςνεπειών ηηρ 

εμθάνιζηρ ηος κοπωναϊού COVID – 19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος», ην άξζξν 

43 ηνπ αξηζ. ΦΔΚ 75/30-3-2020 ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

«Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηηρ πανδημίαρ ηος κοπωνοϊού COVID-19 και άλλερ καηεπείγοςζερ 

διαηάξειρ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Ενημέπωζη για ηην 

εθαπμογή ηος κανονιζηικού πλαιζίος ανηιμεηώπιζηρ ηος κοπωνοϊού COVID-19, αναθοπικά με ηην 

οπγάνωζη και λειηοςπγία ηων δήμων».  

Ζ ζπλεδξηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 18ε Ματνπ 2020, εκέξα  Γεπηέξα  θαη ψξα 17.30,  κε 

ηα παξαθάησ  ζέκαηα: 

 

1. Έγθξηζε 2
εο

 Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Παηξέσλ, νηθ. έηνπο 2020- 

Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο (ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο)  

(εηζεγεηήο: Γ. Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, Υ. Θενδσξόπνπινο - Αξκ. Γ/ληήο).  

2. Απνδνρή θαη έγθξηζε απφδνζεο Β΄ Καηαλνκήο 2020, ρξεκαηηθνχ πνζνχ 546.259,38 €, 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γ. Παηξέσλ, απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο (εηζεγεηήο: Π. 

Πεηξόπνπινο- Αλη/ξρνο, Η. Κάθθνπ- Αξκ. Γ/ληξηα).  

3. Έθζεζε Α΄ ηξηκήλνπ έηνπο 2020, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ζρεηηθή ε αξηζ. 

232/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) (εηζεγεηήο: Γ. Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, Υ. 

Θενδσξόπνπινο - Αξκ. Γ/ληήο).  

4. α) Έγθξηζε επηθαηξνπνηεκέλεο νξηζηηθήο κειέηεο, γηα ηελ επαλαδεκνπξάηεζε ηνπ 

έξγνπ:  «Καηαζθεπή 3νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ (β΄ θάζε)» θαη β) Αίηεζε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ δειηίνπ ηεο Πξάμεο πνπ είλαη εληαγκέλε ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020», ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ  πξνζζήθε ηνπ 

λένπ (6
νπ

) ππνέξγνπ κε ηνλ ηίηιν «Καηαζθεπή 3
νπ

 Γπκλαζίνπ Παηξψλ (β΄ θάζε)» θαη ηελ 

αλάινγε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξάμεο  (εηζεγεηήο: Υ. 

Κνξδάο- Αλη/ξρνο, Δ. Αιεμνπνύινπ- Αξκ. Γ/ληξηα). 
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5. Απνζηνιή αηηήκαηνο  ζηελ Γ.Γ.Α.   γηα ηελ έγθξηζε 20 ζέζεσλ σξνκίζζησλ Πηπρηνχρσλ 

Φπζηθήο Αγσγήο ΙΓΟΥ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απνθιεηζηηθά κε αληίηηκν γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ πεξηφδνπ 2020 - 2021» (εηζεγεηήο: 

Π. Πεηξόπνπινο- Αλη/ξρνο, Η. Κάθθνπ- Αξκ. Γ/ληξηα).  

6. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 20/2020 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Παηξψλ, ε 

νπνία αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ (εηζεγεηήο: θ. 

Γήκαξρνο).  

7. Έγθξηζε 1
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο (νξηαθή πξνζεζκία) ηνπ έξγνπ 

«Καηαζθεπή- ζπληεξήζεηο νδψλ Γήκνπ Παηξέσλ 2017» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ  

(εηζεγεηήο: Υ. Κνξδάο- Αλη/ξρνο, Γ. πειησηόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο).  

8. Έγθξηζε 3
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο (νξηαθή πξνζεζκία) ηνπ έξγνπ 

«Αλαθαηαζθεπή νδψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ ζηνλ Αξθηηθφ Σνκέα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

2017» (εηζεγεηήο: Υ. Κνξδάο- Αλη/ξρνο, Γ. πειησηόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο).  

9. Δμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 800/12-10-2018 απφθαζεο Γ.. Παηξψλ, 

αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ Πφιεσο Παηξψλ ζε 

πξνβιεπφκελν θνηλφρξεζην ρψξν πιαηείαο ζην Ο.Σ./Κ.Υ. 1427 ηεο πεξηνρήο «1ε 

Αξθηηθή Φάζε Δπέθηαζεο .Π.Π.», ηδηνθηεζίαο θ.θ. Γεσξγίνπ Απνζηνιφπνπινπ, 

Παξαζθεπήο Απνζηνινπνχινπ, Αδακαληίαο – Ηνχο Απνζηνινπνχινπ θαη Απφζηνινπ 

Απνζηνιφπνπινπ, ιφγσ άξζεο απαιινηξίσζεο (ζρεηηθή ε αξηζ. 14/2020 απόθαζε ηεο 

Δ.Π.Ε.) (εηζεγεηήο: Μ. Αλαζηαζίνπ - Αλη/ξρνο, Β. ηακόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο).  

10. Οίθνζελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ: α) 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νδνχ ηζίλε ζε φιν ην κήθνο ηεο, απφ ηελ νδφ Παιαηψλ Παηξψλ 

Γεξκαλνχ έσο ηελ βφξεηα πεξηκεηξηθή νδφ ηεο πιαηείαο ησλ Τςειψλ Αισλίσλ 

(επέθηαζε νδνχ Καξαηδά), σο πεδνδξφκνπ, β) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηκήκαηνο ηεο νδνχ 

Μαηδψλνο, κεηαμχ ησλ νδψλ Αξάηνπ θαη Γ. Γνχλαξε, σο πεδνδξφκνπ, γ) γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηκήκαηνο (βφξεηνο θιάδνο) ηεο νδνχ Σξηψλ Ναπάξρσλ κεηαμχ ησλ νδψλ Αγ. 

Αλδξένπ θαη Όζσλνο Ακαιίαο, σο πεδνδξφκνπ δ) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηκήκαηνο ηεο νδνχ 

Παληνθξάηνξνο, κεηαμχ ησλ νδψλ 25
εο

 Μαξηίνπ θαη Ηιείαο, θαζψο θαη ησλ νδψλ 

πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο Παληνθξάηνξνο (δπηηθφ ηκήκα), σο πεδνδξφκνπο, ε) γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηκήκαηνο ηεο νδνχ σηεξηάδνπ, κεηαμχ ησλ νδψλ Μεηξνπνιίηνπ Νενθχηνπ 

θαη Δηζνδίσλ, σο πεδνδξφκνπ, ζη) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νδνχ Δηζνδίσλ, σο 

πεδνδξφκνπ, ε) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αλψλπκεο νδνχ δπηηθά ηνπ Ι.Ν. Παληνθξάηνξνο, 

σο πεδνδξφκνπ (ζρεηηθή ε αξηζ. 20/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.) (εηζεγεηήο: Μ. Αλαζηαζίνπ - 

Αλη/ξρνο, Β. ηακόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο).  

11. Γηαηχπσζε άπνςεο επί ηεο κειέηεο νξηνζέηεζεο ηκήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ «Θνιφξεκα» 

ζηελ Παξαιία Πξναζηείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ζε κήθνο πεξίπνπ 280κ. (ζέζε 

πιεζίνλ ηεο ηδηνθηεζίαο Υξήζηνπ Μπαιαηή) (ζρεηηθή ε αξηζ. 23/2020 απόθαζε ηεο 

Δ.Π.Ε.) (εηζεγεηήο: Μ. Αλαζηαζίνπ - Αλη/ξρνο, Β. ηακόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο).  

12. Κήξπμε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ σο αδέζπνησλ, ζηα Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθά Κνηκεηήξηα 

(εηζεγεηήο: Α. Αζαλαζόπνπινο - Αλη/ξρνο, Π. Κσζηόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο θαη α.α.).  

13. Έγθξηζε πνζνχ πξνηθνδφηεζεο θνξηηζηψλ ησλ πεξηνρψλ Παηξψλ – Καιαβξχησλ 

(εηζεγεηήο:  θ.Γήκαξρνο). 

14. Έγθξηζε ηνπ απφ 13-4-2020 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηεο ππεξεζίαο 

«Μίζζσζε κεραλεκάησλ γηα βειηηψζεηο θαη ζπληεξήζεηο ραιηθνζηξσκέλσλ, 

αζθαιηνζηξσκέλσλ θαη ηζηκεληξνζηξσκέλσλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» (εηζεγεηήο: Γ. 

Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, Υ. Θενδσξόπνπινο - Αξκ. Γ/ληήο).  
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15. Έγθξηζε ησλ απφ 11-2-2020, 10-3-2020, 27-4-2020 θαη 29-4-2020 πξσηνθφιισλ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «Φεθηνπνίεζε ζπιινγψλ ηεο Γεκνηηθήο 

Βηβιηνζήθεο Παηξψλ» (εηζεγεηήο: Ν. Αζπξάγθαζνο- Αλη/ξρνο, Π. Παπαεπζπκίνπ, Υ. 

Θενδσξόπνπινο- Αξκ. Γ/ληέο).  

 
                                                                   

 

                                                                         Ο  Πξφεδξνο 

                                                            ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

                                                                                                        Παλαγηψηεο Μειάο 
 

 

ΦΔΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10 

Καηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ησλ πάζεο θύζεσο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ κπνξεί λα ιακβάλεη ρώξα είηε δηά πεξηθνξάο 

θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), 

είηε δηά ηειεδηάζθεςεο κε θάζε πξόζθνξν ηειεπηθνηλσληαθό κέζν. ηελ πεξίπησζε ηεο δηα δώζεο 

ζύγθιεζεο ησλ ζπκβνπιίσλ, νη ζπλεδξηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ. 

 

ΦΔΚ 75/31-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 43 

ΜΔΡΟ Σ - ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

ΚΑΗ ΑΤΛΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

Άξζξν ηεζζαξαθνζηό ηξίην 

Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

1. Έσο ηηο 31ε Μαΐνπ 2020, ε δηα πεξηθνξάο ζύγθιεζε ησλ δεκνηηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζπκβνπιίσλ 

είλαη δπλαηή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελόο δεπηέξνπ (1/2) ησλ κειώλ ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ. 

 

 


