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           Κύριε/ Κυρία Συνάδελφε, 

             Σαο θαινύκε λα παξαζηείηε ζε δηα δώζεο ζύκθωλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-

2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ, ζπλεδξίαζε  ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πνπ ζα γίλεη ηελ 

10
ε
 Ινπλίνπ 2020, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 17.30 ζηελ αίζνπζα «Αιέθα Σηνύιε» ζην 

Πακπεινπνλλεζηαθό Σηάδην Παηξώλ, κε ηα παξαθάηω  ζέκαηα: 

 

1. Οίθνζελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Δήκνπ 

Παηξέσλ: α) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο νδνύ Σηζίλε ζε όιν ην κήθνο ηεο, από ηελ 

νδό Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ έσο ηελ βόξεηα πεξηκεηξηθή νδό ηεο πιαηείαο 

ησλ Υςειώλ Αισλίσλ (επέθηαζε νδνύ Καξαηδά), σο πεδνδξόκνπ, β) γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηκήκαηνο ηεο νδνύ Μαηδώλνο, κεηαμύ ησλ νδώλ Αξάηνπ θαη Δ. 

Γνύλαξε, σο πεδνδξόκνπ, γ) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο (βόξεηνο θιάδνο) ηεο 

νδνύ Τξηώλ Ναπάξρσλ κεηαμύ ησλ νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Όζσλνο Ακαιίαο, 

σο πεδνδξόκνπ δ) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο ηεο νδνύ Παληνθξάηνξνο, 

κεηαμύ ησλ νδώλ 25
εο

 Μαξηίνπ θαη Ηιείαο, θαζώο θαη ησλ νδώλ πεξηκεηξηθά 

ηεο πιαηείαο Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα), σο πεδνδξόκνπο, ε) γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηκήκαηνο ηεο νδνύ Σσηεξηάδνπ, κεηαμύ ησλ νδώλ Μεηξνπνιίηνπ 

Νενθύηνπ θαη Εηζνδίσλ, σο πεδνδξόκνπ, ζη) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο νδνύ 

Εηζνδίσλ, σο πεδνδξόκνπ, ε) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο αλώλπκεο νδνύ δπηηθά 

ηνπ Ι.Ν. Παληνθξάηνξνο, σο πεδνδξόκνπ (ζρεηηθή ε αξηζ. 20/2020 απόθαζε ηεο 

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

2. Έγθξηζε ηεο αξηζ. 67/2020 απόθαζεο ηνπ ΚΟΔΗΠ, ε νπνία αθνξά ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Ε.Υ. ηνπ ΝΠΔΔ  (εηζεγεηήο: Θ. Τνπιγαξίδεο- Πξόεδξνο 

Γ.Σ.).  

3. Οξηζκόο κειώλ Επηηξνπήο παξαιαβήο θπζηθνύ εδάθνπο γηα ην έξγν «Έξγα 

νινθιήξσζεο πιαηείαο επί ηεο νδνύ Κνδάλεο, ζηα Άλσ Σπραηλά» (εηζεγεηήο: 

Φ. Κνξδάο- Αλη/ξρνο, Δ. Αιεμνπνύινπ- Αξκ. Γ/ληξηα).  

ΠΡΟΚΛΗΗ 12 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

mailto:proedros.patras@gmail.com


4. Έγθξηζε πξσηνθόιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «Σπληήξεζε 

γεπέδσλ» (εηζεγεηήο: Γ. Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, Φ. Θενδωξόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο).  
 
 

 Ο Πξόεδξνο 

ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 

 

Παλαγηώηεο Μειάο 


