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

ζην Πακπεινπνλλεζηαθό ηάδην, ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηοςλίος 2020, εκέξα Τεηάπηη θαη ώξα 17.30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 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 ζπλεδξίαζεο 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. 28 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε παξάηαζεο ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ πεξαίσζεο ηεο κειέηεο: «Γεληθό Πνιενδνκηθό 

ρέδην (Γ.Π..) /ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πόιεο 

(.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Βξαρλαηίθσλ, Γήκνπ Παηξέσλ»», (ζρεηηθό 

εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνύ Έξγνπ, Ζ/Μ θαη Έξγσλ Yπνδνκήο- Γ/λζε 

Έξγσλ Τπνδνκήο- Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο- κε αξηζ. 9144/14-07-

2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 9400/15-7-2020 

 

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

εηζεγεηή - Αλη/ξρνπ,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ: 

 
    Έρνληαο ππόςε: 

α. Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε κειεηώλ 

β. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3316/2005(ΦΔΚ 42/Α/2005), θαζώο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 376 ηνπ Ν. 4412/2016(ΦΔΚ 147/Α/2016) 

γ. Σν Ν.3852/2010(ΦΔΚ 87/Α/7-6-10) ηεο Νέαο Αξρηηεθηνληθήο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο  

δ. Σν Ν. 4447/2016 «Υσξηθόο ρεδηαζκόο-Βηώζηκε Αλάπηπμε θ.α. δηαηάμεηο», ΦΔΚ 241/Α/2016, 

θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 13, παξ. 1  

ε. Σν Π.Γ.90/2018 θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 5 παξ. 5α( ΦΔΚ 162/Α/3-9-2018). 

ζη. Σν ππ. αξηζ. 59/21-06-2018 Π.Γ. (ΦΔΚ 114/Α/2018) κε ηηο «Καηεγνξίεο θαη ην πεξηερόκελν 

ρξήζεσλ γεο» θαη εηδηθόηεξα ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 17 

δ. Σν ππ’. αξηζ. 6094/2-10-08 πξση. ηνπ πξώελ Γήκνπ Βξαρλεΐθσλ κε ην νπνίν ππνγξάθεθε ε 

ζύκβαζε "Μειέηε Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (ΓΠ) / ρεδίνπ Υσξηθήο & Οηθηζηηθήο 

Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πόιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π) πεξηνρήο Γηνηθεηηθώλ Οξίσλ Γήκνπ Βξαρλεΐθσλ, 

Ννκνύ Αραΐαο", αλάδνρνο ηεο νπνίαο είλαη ηα ζπκπξάηηνληα γξαθεία κειεηώλ Υξ. 

Γηνλπζνπνύινπ - Κσλ/λα Εεξβνύ-Η. Μπαιάηζα-Παξ. Εέξβα, ε επίβιεςε ηεο νπνίαο γηλόηαλ από 

ηελ πξώελ ΣΤΓΚ ηεο Γ/λζεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδνο. 

ε. Σελ 1
ε
 ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε "Δθπόλεζεο ζπκπιεξσκαηηθήο κειέηεο Γεσινγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο (Α & Β1 ζηάδην)" κε αξ. πξση. 153071/19-10-12 θαζώο θαη ηελ 2
ε
 

ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε "Δθπόλεζεο ζπκπιεξσκαηηθήο Γεσινγηθήο κειέηεο (Β1 ζηάδην) ηεο 

κειέηεο κε  αξ. πξση. 205499/2-12-2013  

 

θαζώο θαη ηα θάησζη ζρεηηθά κε ηελ εξέλιξη εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ: 

 Ζ Α΄ θάζε ηεο κειέηεο ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα κε ην ππ’ αξηζ. 38713/4546/1-4-10 

πξσηόθνιιν. 

 ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε Νέα δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ Καιιηθξάηε (ζρεη. γ) θαη ν 

Γήκνο Παηξέσλ θαηέζηε ν θπζηθόο δηάδνρνο ηνπ πξώελ Γήκνπ Βξαρλαηίθσλ θαη κεηαμύ 

άιισλ ηνπ κεηαβηβάζηεθε ε αξκνδηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηεο κειέηεο, ε νπνία έγηλε κε ην 

από 25-5-2011 Πξσηόθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο 

 Ζ ππνβνιή ηεο Α΄ θάζεο ηεο κειέηεο ζην Γήκν Παηξέσλ έγηλε κε ην ππ’ αξηζ. 

57875/Π1434/17-4-13 πξσηόθνιιν θαη αθνινύζεζε ε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηεο 

κειέηεο. Μεηά ηελ από 30-4-14 παξάδνζε ηνπ Σεύρνπο ΗΗΗ κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζηαδίνπ 

έγηλε ε ηειηθή παξαιαβή ηνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. 472/15-10-14 απόθαζη ηος Γ.Σ. όπνπ δόζεθαλ 

θαη νη καηεςθύνζειρ εκπόνηζηρ ηος Β1 ζηαδίος ηηρ μελέηηρ 

 Με ην ππ’ αξηζ. 185872/Π9021/12-12-2014 ζρεηηθό έγγξαθν δόζεθε ενηολή έναπξηρ και 

καηεςθύνζειρ Β1 ζηαδίος ηεο Πνιενδνκηθήο κειέηεο, εληνιή εθπόλεζεο Μειέηεο 

Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο, ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ  

 Με ην ππ’ αξηζ. 83137/Π4791/2-7-2015 έγγξαθν έγηλε ε ηελική ςποβολή ηων μελεηών ηος 

Β1 ζηαδίος θαηόπηλ ζπλερώλ εγγξάθσλ κε παξαηεξήζεηο ηεο επίβιεςεο. 

 Ζ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Γπηηθήο Διιάδαο κε ην ππ. αξηζ. 

693/43992/30-3-2016 έγγξαθν ηεο έκπινε όηι η ΣΜΠΔ είναι πλήπηρ. 

Λόγσ όκσο ηεο έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Ν.4389/2016(Α94) κε ην νπνίν θαηαξγήζεθε ην Β 

θεθάιαην ησλ ρξήζεσλ γεο ηνπ Ν. 4269/2014(Α΄142) ε δηαδηθαζία δελ πξνρώξεζε, ζύκθσλα 

θαη κε ηελ άπνςε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ ηεο ΑΓΠΓΔΗ, ε νπνία 

ΑΔΑ: 6ΜΘΕΩΞΙ-ΘΜΚ



δηαηππώζεθε ζην ππ’ αξηζ. 36744/11-4-2017 έγγξαθν ηεο, έσο ηελ έγθξηζε ησλ λέσλ ρξήζεσλ 

γεο. 

 Μεηά ηελ έκδοζη ηος νέος Π.Γ. (ζρεη. ζη.) ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηνπ ππ’ αξηζ. 

54739/Π8978/11-9-2018 εγγπάθος μαρ, δεηήζακε θαηεπζύλζεηο από ηελ ΓΗ.ΠΔ.ΥΧ. ηεο 

Απνθεληξσκέλεο, πποκειμένος για ηην αππόζκοπηη ζςνέσιζη ηηρ μελέηηρ. 

 Με ην ππ. αξηζ. 76755/Π12983/7-11-2018 απαληεηηθό έγγξαθν ηεο ΓΗ.ΠΔ.ΥΧ. επεζηπάθη η 

ΣΜΠΔ πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ε κειέηε ζηηο λέεο ρξήζεηο γεο θαη ηηο όπνηεο άιιεο 

λνκνζεηηθέο αιιαγέο πξνέθπςαλ ελδηάκεζα. 

 Με ην 1
ο
 ππακηικό ηηρ από 21-02-2019 απόθαζηρ ηος Τεσνικού Σςμβοςλίος, ηελ 195/22-3-

2019 ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γ.. θαη ηελ 72459/5-6-2019 έθδνζε πξάμεο δηαπηζησηηθνύ 

ραξαθηήξα ηεθκαηξόκελεο λνκηκόηεηαο γηα ηελ απόθαζε ηνπ Γ.. δόζεθε παξάηαζε έωρ 31-

12-2019.  

 Με ην από 28/8/2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο δόζεθε ενηολή επικαιποποίηζηρ - ζςνέσιζηρ ηηρ μελέηηρ ζε δηάζηεκα ελόο κελόο. 

Σν Σεύρνο Δπηθαηξνπνίεζεο Β1 ζηαδίνπ Πολεοδομικήρ Μελέηηρ και ΣΜΠΔ θαηαηέζεθε κε 

ην ππ. αξηζ. 57299/3-10-2019 έγγξαθν ελώ ην επηθαηξνπνηεκέλν ηεύρνο ηεο Μελέηηρ 

Γεωλογικήρ Καηαλληλόηηηαρ παξαδόζεθε κε ην ππ’ αξηζ. 69877/10-12-2019 έγγπαθο 

θαηόπηλ Δηδηθήο πξόζθιεζεο(25/11/2019) πνπ θάλακε ζηνλ κειεηεηή. 

 

Καηόπιν ηων ανωηέπω θαη επεηδή εθθξεκεί ε κειέηε έσο ηελ ηειηθή ηεο έγθξηζε αθνινύζεζε 

ε ππ. αξηζ. 546/8-1-2020 αίηηζη παπάηαζηρ ηος ζςνολικού σπόνος πεπαίωζηρ, ηεο εθπξνζώπνπ 

ησλ κειεηεηώλ, γηα παξάηαζε ηεο από 31-12-2019 εκεξνκελία πξνγελέζηεξεο ιήμεο ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο έσο 3-9-2020 (λέα εθηηκώκελε εκεξνκελία πεξαίσζεο ηεο κειέηεο). 

πλεπώο επηβαιιόηαλ ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ εθπόλεζεο ησλ 

ππνιεηπόκελσλ εξγαζηώλ ηεο. Ζ αηηνύκελε λέα παξάηαζε ησλ νθηώ (8) κελώλ θαη 3 εκεξώλ(1-1-

2020 έσο 3-9-2020) ππεξβαίλεη ηελ νξηαθή πξνζεζκία ηεο κειέηεο (1/3×20=6,67 κήλεο) θαη σο εθ 

ηνύηνπ κπνξνύζε λα ρνξεγεζεί παξάηαζε κόλν ύζηεξα από ζύκθσλε γλώκε ηνπ αξκόδηνπ 

Σερληθνύ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο (παξ. 3, άξζξν 27, Ν.3316/2005). 

Σν ζρεηηθό αίηεκα πνπ ππεβιήζε κε αξηζ. πξση. 546/27-1-2020, εγκπίθηκε κε ην από 2-4-

2020 3ν Πξαθηηθό ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ, κε λέα εθηηκώκελε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 

κειέηεο ζηηο 3 επηεκβξίνπ 2020. 

Ζ κε νινθιήξσζε ενηόρ ηος εγκεκπιμένος σπονοδιαγπάμμαηορ έγινε σωπίρ ςπαιηιόηηηα 

ηος αναδόσος, νη δε θαζπζηεξήζεηο νθείινληαη θαηά θύξην ιόγν ζε εμσγελείο παξάγνληεο από ηε 

δηαδηθαζία εθπόλεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο κειέηεο, αιιαγή λνκνζεζίαο, αιιαγή 

ρξεκαηνδόηεζεο (ΘΖΔΑ, ΔΠΑ, ΑΣΑ, ΠΓΔ ηεο Πεξηθέξεηαο). Δπηπιένλ ο ζςνολικόρ αλλά 

και οι επί μέποςρ ημημαηικοί ανά ζηάδιο ζςμβαηικοί σπόνοι δεν διαθοποποιούνηαι αλλά 

μεηαηίθενηαι πποκειμένος να ζςνάδοςν ζηα ζημεπινά – ηπέσονηα σπονικά δεδομένα. 

εκεηώλεηαη όηη ε κειέηε έρεη εληαρζεί ζηε ΑΜΠ 001 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδύζεσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ 2016. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Σώμα, δεδνκέλνπ όηη ε ελ ιόγσ κειέηε απνηειεί ζεκαληηθό 

εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξννπηηθή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζπλδπαδόκελε κε παξόκνηεο 

εθπνλνύκελεο θαζώο θαη κειινληηθέο κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνύλ γηα ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηνπ 

Γήκνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίδνπλ ηα ρξνληθά πεξηζώξηα ηεο κειέηεο θαη ρσξίο λα γίλνπλ 

αιιαγέο ζηνλ θαζαξό ρξόλν εθπόλεζεο ηεο κειέηεο θαη ησλ επί κέξνπο ζηαδίσλ απηήο, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3316/05 εγκπίνει ηην παπάηαζη ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ πεξαίσζεο ηεο κειέηεο 

«Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην (Γ.Π..)/ρέδην Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο 

Πόιεο(.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Βξαρλαηίθσλ, Γήκνπ Παηξέσλ» ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ 

αλαδόρνπ (ζπκπξάηηνληα γξαθεία κειεηώλ Υξ. Γηνλπζνπνύινπ - Κσλ/λα Εεξβνύ - Η. Μπαιάηζα - 

Παξ. Εέξβα)», από 31/12/2019 (εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ελ ηζρύ ρξνλνδηαγξάκκαηνο) καηά οκηώ (8) 
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μήνερ και 3 ημέπερ, ήηνη μέσπι 3/9/2020 (εθηηκώκελε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο κειέηεο), κε 

απνδεκίσζε ηε λόκηκε αλαζεώξεζε, όπσο νξίδεηαη από ηελ Γ17γ/05/157/ΦΝ439.3/06 (ΦΔΚ 

1591/Β/30-10-06) Απόθαζε Τπνπξγνύ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., όπσο απηό έγηλε δεθηό θαη κε ην από 2-4-

2020 3ν Πξαθηηθό ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο.  

 

 

      Ο Ππόεδπορ                          Ζ Γπαμμαηεύοςζα 

 

            ΠΑΝΑΓΗΩΤΖΣ ΜΔΛΑΣ               ΗΟΥΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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