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 ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 16
η
 επηεμβπίος 2020, εκέξα Σεηάπηη θαη ώξα 17.30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 17/11-9-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη 

δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ  

ζςνεδπίαζη ηος Δημοηικού ςμβοςλίος, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (51) 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) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 

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

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

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

22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Γξεγόξεο Ζιίαο, 24) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 25) Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, 26) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 27) Καπθάο Γεώξγηνο, 28) Κνπλάβεο Αληώληνο, 29) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 30) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 31) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 32) Νηξίληαο 

Θεόδσξνο, 33) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 34) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 35) Παηνύραο Υξήζηνο, 36) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 37) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 38) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 39) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 40) 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 41) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 42) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  

43) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ, σπέη δε Γπαμμαηεύοςζαρ 

αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία. 

Οη θ.θ.  Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο θαη  Ρώξνο Γεώξγηνο, δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε από 

ηελ αξρή απηήο, αιιά αξγόηεξα.  

 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 ζηελ ηειεδηάζθεςε εηζήιζαλ νη θ.θ. Ρώξνο  Γεώξγηνο θαη Κνξδάο 

Υξήζηνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Καπθάο Γεώξγηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Νηξίληαο Θεόδσξνο θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο). 

 (Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη όηη από ηελ ηειεδηάζθεςε απνρώξεζε ν θ. Μειάο Παλαγηώηεο- 

Πξόεδξνο, σπέη δε Πποεδπεύοςζαρ  αλέιαβε ε θα νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο). 

 

ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξνεδξεύνπζα  εηζάγεη ην αξηζ. 12 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Γηάιπζε ζύκβαζεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ύληαμε θαθέινπ 

πεξηβαιινληηθνύ πξνειέγρνπ γηα ηελ Σνπηθή Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.. ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Παξαιίαο», ηνπ ηέσο Γήκνπ Παξαιίαο», (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάι/ληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ- Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Πξαζίλνπ- κε αξηζ. 5445/12-5-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ. 

9904/27-7-2020).  
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 Σο ώμα, άθνπζε ηελ θα Πξνεδξεύνπζα, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή- 

Αλη/ξρνπ, είδε ηε ζρεηηθή ζύκβαζε θαη κε ηε δηεπθξίληζε όηη ζηελ ηειεδηάζθεςε θιήζεθε θαη 

ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Παξαιίαο, ν νπνίνο δελ ζπκκεηείρε. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

 Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

ηηο 23.06.2008 ππεγξάθε ζύκβαζε  κε Α.Π. 4606/23-6-2008 κεηαμύ ηέσο Γήκνπ 

Παξαιίαο θαη ηνπ αλαδόρνπ «Υξήζηνο Αγγ. Υξπζαλζαθόπνπινο». (Γξαθείν Γεσινγηθώλ – 

Τδξνγεσινγηθώλ - Πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ) πξνϋπνινγηζκνύ 5.000,00€ (ρσξίο Φ.Π.Α.), 

γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν «ύληαμε θαθέινπ πεξηβαιινληηθνύ πξνειέγρνπ γηα 

ηελ Σνπηθή Σξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.. ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παξαιίαο». 

 

Σν ζςμβαηικό ανηικείμενο ηεο κειέηεο ήηαλ ε ζύληαμε πεξηβαιινληηθήο κειέηεο γηα 

ηελ ηνπηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Π.. ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παξαιίαο ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο 

αθόινπζεο εξγαζίεο: 

1. Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ 

2. Πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεαζηεί ιόγσ: 

 Δδηθώλ θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

 Τπέξβαζεο πεξηβαιινληηθώλ πνηνηηθώλ πξνηύπσλ ή νξηαθώλ ηηκώλ 

3. Δθηίκεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρεδίνπ. 

4. Υάξηεο – ρέδηα θαηάιιειεο θιίκαθαο 

 

Χο ημεπομηνία έναπξηρ εξγαζηώλ είρε νξηζζεί ε 23.06.2008 (εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο ζύκβαζεο) θαη σο ημεπομηνία πεπαίυζηρ ε 23.07.2008 (ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο), ελώ ζηε ζπλέρεηα δελ παξαδόζεθε θαλέλα ζρεηηθό ζηνηρείν ή 

έγγξαθν. 

Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο κειέηεο πξνβιεπόηαλ από Γεκνηηθνύο Πόξνπο. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη αθνύ: 

 Σν πξνβιεπόκελν αληηθείκελν ηεο αλσηέξσ κειέηεο, θαιύπηεηαη πιένλ από Τπεξεζίεο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, σο επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

 Έρεη παξέιζεη ε ζπκβαηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο κειέηεο θαη ζπλεπώο απηή δε 

κπνξεί λα παξαιεθζεί, ζύκθσλα κε ηηο νξηδόκελεο από ην Ν. 3316/2005 δηαηάμεηο. 

 Ο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο θαηέζεζε ππεύζπλε δήισζε κε 

εκεξνκελία 01/07/2020 γηα παξαίηεζε ηεο εηαηξείαο από νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή αμίσζε ή 

απνδεκίσζε από ην Γήκν. 

 

 Εγκπίνει: 

1. Σελ από θνηλνύ λύζη ηηρ ζύμβαζηρ,  γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: 

«ύληαμε θαθέινπ πεξηβαιινληηθνύ πξνειέγρνπ γηα ηελ Σνπηθή Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Γ.Π.. ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Παξαιίαο», κεηαμύ ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ ηέσο Γήκνπ 

Παξαιίαο θαη ηνπ αλαδόρνπ «Υξήζηνο Αγγ. Υξπζαλζαθόπνπινο» (Γξαθείν 

Γεσινγηθώλ – Τδξνγεσινγηθώλ - Πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ)» 
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2. Σε κε απόδνζε απνδεκίσζεο πνπ επέξρεηαη κε ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο, αθνύ ε αλά-

δνρνο εηαηξεία παξαηηείηαη ησλ νηθνλνκηθώλ δηθαησκάησλ ηεο 

3. Σελ επηζηξνθή ηεο ππ΄ αξηζ. 36503 εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, πνζνύ 250,00 € πνπ είρε θαηαηεζεί γηα ηελ ελ 

ιόγσ κειέηε από ηνλ αλάδνρν. 

 
 
 

              Η Πποεδπεύοςζα                                                           Η Γπαμμαηεύοςζα 

 

 

 

         ΚΑΣΕΡΘΝΑ  ΟΛΩΜΟΤ                                     ΘΟΤΛΘΑ  ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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