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Αρηζκός 192 

15
ε
 σλεδρίαζε 

Δεκοηηθού σκβοσιίοσ Παηρέωλ 

ηες 22ας Θοσιίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα ηνύιε» 

ζην Πακπεινπνλλεζηαθό ηάδην, ζήκεξα ηελ 22
α
 Θοσιίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηε θαη ώξα 17.30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 15/17-7-2020 ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα 

θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

(44) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία - Γξακκαηεύνπζα, 3) 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο 

– Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) Πεηξόπνπινο 

Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 

11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο 

Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) 

Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο 

Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο 

Αληώληνο, 26) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 27) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 28) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 29) 

Νηξίληαο Θεόδσξνο, 30) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 31) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 32) Παηνύραο Υξήζηνο, 

33) Ρώξνο Γεώξγηνο, 34) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σζηκπνύθεο 

Ησάλλεο, 37) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  38) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη 

Φηινπνύινπ Μαξία δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζε αιιά αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα απηήο.  

Οη θπξίεο νισκνύ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο 

δηθαηνινγεκέλα. 

Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο 

θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.   

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ. 

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

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

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, Νηθνιόπνπινο 

Νηθόιανο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο θαη 

Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.  

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 13 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Δμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 644/13-11-2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, πεξί ζεκεηαθήο ηξνπνπνίεζεο πςνκέηξσλ ζε ηκήκαηα ησλ νδώλ: -1.Αζελαίνπ 

κεηαμύ ησλ νδώλ Αξέζα θαη Δπαίκσλνο θαη ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ Γ2420 & Γ2416 - 

Γ2415 (Κ.Υ.) -2.παξόδνπ Αζελαίνπ κεηαμύ ησλ νδώλ Αζελαίνπ θαη Αξέζα θαη ησλ 

νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ Γ2416 & Γ2915(Κ.Υ.), ηεο Π.Μ.Δ. «Κάησ πραηλά» ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ», (ζρεηηθή ε αξηζ. 33/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.).  

 

Σο ώκα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ.  Πξόεδξν θαη είδε ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ 

Ν3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ηελ αξηζ. 33/2020  απόθαζε ηεο 

Δ.Π.Ε.,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

1. Σελ ππ’ αξηζ.341/7-1-2020 αίηεζε ηεο θαο Καιιηρόες Μαιιηώρε ζρεηηθά κε ηελ 

644/2019 απόθαζε ηοσ Δεκ. σκβοσιίοσ, κε ηελ νπνία δειώλεη όηη: δελ έρεη αληίξξεζε κε 

ηελ πξνζαξκνγή ηεο ηειηθήο πςνκεηξηθήο ζηάζκεο ησλ νδώλ κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, 

ζηα πιαίζηα όκσο, ηεο θαηαζθεπήο ησλ νδώλ δεηά θαη ηελ δηακόρθωζε ηοσ προβιεπόκελοσ 

θοηλότρεζηοσ τώροσ Γ2414, έλαληη ηεο θαηνηθίαο ηεο, θαζώο θαη ηνπ προβιεπόκελοσ 

πεδόδροκοσ, κεηαμύ απηνύ (Κ.Υ.) θαη ηνπ Ο.Σ.Γ2413.  

Σν αίηεκα απηό, γλσζηνπνηήζεθε από ηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ζηελ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο, ε νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ηνπο ππό 

εμέηαζε δξόκνπο θαη εθόζνλ ππάξρεη θαη ε, αληίζηνηρε, νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ζα 

ηθαλνπνηεζεί, δειαδή ζα θαηαζθεπαζζνύλ ηα θξάζπεδα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ θαη ν 

πεδόδξνκνο. 

2. Με ηελ ππ’ αξηζ.1484/14-1-2020 έλζηαζε ησλ θ.θ. Λακπρηλής θαη Μαρίας Ψηούρε 

θαηά ηεο 644/2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία δεηνύλ λα 

θαηαζθεπαζζεί ε πάξνδνο Αζελαίνπ κε κηα θιίζε από ηελ νδό Αξέζα (πνπ επξίζθεηαη ζε 

ςειόηεξε ζηάζκε) πξνο ηελ νδό Αζελαίνπ, έηζη ώζηε ηα λεξά ηεο βξνρήο λα θαηεπζύλνληαη 

πξνο ηελ νδό Αζελαίνπ, γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζεσξνύλ όηη ζα εηζέξρνληαη ζηνλ 

αθάιππην ρώξν ηεο, εθεί, πνιπθαηνηθίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνο ην ηζόγεην δηακέξηζκα-

ηαηξείν ηδηνθηεζίαο ηνπο.  

Ζ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο έρεη πξνηείλεη ηελ θαηαζθεπή ηεο ππ’ όςε παξόδνπ κε δύο 

θιίζεης, κία πξνο ηελ νδό Αξέζα θαη κία πξνο ηελ νδό Αζελαίνπ, έηζη ώζηε ηα λεξά λα 

θαηεπζύλνληαη θαη πξνο ηηο δύν νδνύο, όζνλ αθνξά δε ηελ ππό εμέηαζε έλζηαζε ην 

«θαηώθιη» ηεο εηζόδνπ πξνο ηνλ αθάιππην ρώξν ηεο πνιπθαηνηθίαο ζα επξίζθεηαη ζην ίδην 

πςόκεηξν κε ηελ ηειηθή ζηάζκε (ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν) ηεο ππό θαηαζθεπή νδνύ θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ε θαηαζθεπή ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζα 

εθηειεζζεί (κε επζύλε ηεο Γ/λζεο Τπνδνκώλ) κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα, θπξίσο σο πξνο ηελ 

απνξξνή ησλ πδάησλ, ώζηε λα κελ ππάξρεη πξόβιεκα κε ηηο παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζ.1222/13-1-20 έλζηαζε – θαηαγγειία ησλ θ.θ. Ροδοπούιοσ, 

Παλαγοπούιοσ, Γεωργαθοπούιοσ, Καηρηβέζε, επί ηεο ππ’ αξηζ. 644/2019 απόθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε καλδξόηνηρν λέαο νηθνδνκήο επί ηεο νδνύ Αζελαίνπ θαη 

επί ηνπ Ο.Σ.Γ2420 ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζζεί εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ πιάηνπο ησλ 8κ., 

(ηεο νδνύ) κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ. Ζ ππ’ όςε θαηαγγειία έρεη, 

ήδε, δηαβηβαζζεί ζην Σκήκα Αδεηώλ θαη Διέγρνπ Γόκεζεο ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, σο αξκόδηαο ππεξεζίαο, γηα ηηο πξνβιεπόκελεο 

ελέξγεηέο ηεο επί απζαηξέησλ θαηαζθεπώλ. ε ό,ηη αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδνζηξώκαηνο 

ηεο νδνύ Αζελαίνπ, ε Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο, ε νπνία έιαβε γλώζε ηνπ ζέκαηνο, 

ελεκέξσζε ηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, όηη ζηελ 

ζέζε όπνπ ην πιάηνο ηεο νδνύ έρεη κεησζεί (ζε όζν κήθνο έρεη), ην αληίζηνηρν πεδνδξόκην ζα 

έρεη, αλάινγν, κηθξόηεξν πιάηνο, ελώ ην νδόζηξσκα ζα θαηαζθεπαζζεί ζην ίδην πιάηνο ζε 

όιν ην κήθνο ηεο νδνύ. Δπεηδή έρεη παξαηεξεζεί όηη θαηά ηελ θαηαζθεπή, γεληθώο, λέσλ 

νδώλ θαη ησλ θξαζπέδσλ ηνπο λα κελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ εληαίνπ 

πιάηνπο ιόγσ κε ζσζηήο εθαξκνγήο ηνπ ξπκ. ζρεδίνπ από ηνπο παξόδηνπο ηδηνθηήηεο (όπσο 

ζηελ παξνύζα πεξίπησζε) & εηδηθόηεξα, όηαλ πξνθύπηνπλ έληνλεο απνθιίζεηο νη νπνίεο θαηά 

θαλόλα θαζίζηαληαη κόληκεο, νη Γηεπζύλζεηο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 
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Γόκεζεο θαη Έξγσλ Τπνδνκήο έρνπλ ηελ άπνςε, όηη ζα πξέπεη γηα απηέο ηηο πεξηπηώζεηο λα 

ππάξρεη εληαία αληηκεηώπηζε. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζα πξέπεη λα ιεθζεί γεληθή 

απόθαζε εθαξκνγήο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

Ζ κείσζε ηνπ πιάηνπο ησλ πξνβιεπόκελσλ πεδνδξνκίσλ επί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηνπ 

Ο.Σ.Γ2420 θαίλεηαη ζην απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ ηνπ. δηαγξάκκαηνο. Γειαδή, αληί ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ πιάηνπο ηνπ 1,50κ. ην πεδνδξόκην ζα θαηαζθεπαζζεί κε πιάηνο 1,20-0,60, 

έκπξνζζελ ηνπ καλδξόηνηρνπ ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζζεί (απζαίξεηα) ζε βάξνο ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ πιάηνπο ηεο νδνύ θαη ζα θαηαιήγεη ζην 0, έκπξνζζελ ηνπ παιαηνύ  

πθηζηάκελνπ καλδξόηνηρνπ, ν νπνίνο ξπκνηνκείηαη θαη δελ έρεη απνδεκησζεί αθόκε. 

4. Σα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αλαιπηηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο,  

 

ηο Δεκοηηθό σκβούιηο εγθρίλεη: 
α)  Να ιεθζνύλ ππ’ όςε νη αλσηέξσ δύν πξώηεο ελζηάζεηο, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

νδνζηξώκαηνο ησλ νδώλ Αζελαίνπ θαη παξόδνπ Αζελαίνπ, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

πεξηγξαθόκελα. 

β)   ε όηη αθνξά ηελ ηξίηε έλζηαζε: 

Να θαηαζθεπαζζεί ην νδόζηξσκα επί ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Αζελαίνπ ζην 

πιάηνο πνπ πξνβιέπεηαη. 

Να θαηαζθεπαζζεί θαη ην λόηην πεδνδξόκην ζην πιάηνο πνπ πξνβιέπεηαη. 

Χο πξνο ην βόξεην πεδνδξόκην λα θαηαζθεπαζζεί κόλν ην θξάζπεδν θαη λα δνζεί 

εληνιή πεξί θαζαίξεζεο ηνπ απζαίξεηνπ καλδξόηνηρνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ. Μεηά ηελ θαζαίξεζε ζα θαηαζθεπαζζεί θαη ην βόξεην πεδνδξόκην 

ζην πιάηνο πνπ πξνβιέπεηαη.   

γ)  Να παξακείλεη ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 644/2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ σο έρεη, δειαδή λα εγθξηζεί ε ζεκεηαθή ηξνπνπνίεζε ησλ πςνκέηξσλ ζε 

ηκήκαηα ησλ νδώλ Αζελαίνπ θαη παξόδνπ Αζελαίνπ, όπσο απνηππώλεηαη ζηα 

αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο. 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                          Η Γρακκαηεύοσζα 

 

 

 

     ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ             ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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