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 Οκηωβρίοσ 2020 

--------------------------- 
ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 5

η
 Οκηωβρίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00 π.μ. κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 7/01-

10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής Ποιόηηηας 

Ζωής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο– Αληηπξόεδξνο, 3) 

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο 4) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο, 5) Νηθόιανο 

Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 6) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 7) Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 8) Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο 9) Παλαγηώηεο Μειάο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Ήξα – Δηξήλε Κνπξή, Γηνλύζηνο Βνξίζεο θαη Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθά κέιε 

δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 67/2020). 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (3ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηo ππ’ αξηζ. 11324/2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ κε ην νπνίν δηαβηβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 36846/25-08-2020, εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ (Ζ/Μ) θαη Έξγσλ 

Τπνδνκήο (Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ - Σκήκα Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ), ε νπνία 

έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο- Δληαύζα- ΘΔΜΑ: «Σνπνζέηεζε 

ζηληξηβαληνύ ζηελ πιαηεία Δζληθήο Αληηζηάζεσο (πεξηνρή Νηεβέ) ζηελ Άλσ Οβξπά 

Παηξώλ» -Με ηελ κε ππ’ αξηζ. 54070/16-09-2019 αίηεζε ηνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ 

«Πνιηηηζηηθνύ & Δμσξατζηηθνύ πιιόγνπ Πξνθήηε Ζιία Άλσ Οβξπάο Παηξώλ», αηηήζεθε 

λα πξνβνύκε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα ρνξεγεζεί άδεηα θαηαζθεπήο ζηληξηβαληνύ 

ζηελ πιαηεία Δζληθήο Αληηζηάζεσο ζηελ Άλσ Οβξπά Παηξώλ. -Ο ηύπνο ηνπ ζηληξηβαληνύ ζα 

είλαη αληίζηνηρνο κε απηόλ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε εηθόλα. Ζ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη 

κε βάζε ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο από ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Οη δαπάλεο 

πξνκήζεηαο ηνπ ζηληξηβαληνύ ζα θαιπθζνύλ από ηνλ Πνιηηηζηηθό & Δμσξατζηηθό ύιινγν 

Πξνθήηε Ζιία Άλσ Οβξπάο Παηξώλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή αίηεζε. -Καηόπηλ ησλ 

αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ώκα θαη εγθξίλεη: -Σελ ηνπνζέηεζε 

ζηληξηβαληνύ ζηελ πιαηεία Δζληθήο Αληηζηάζεσο (πεξηνρή Νηεβέ) ζηελ Άλσ Οβξπά Παηξώλ. 

-Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ (Ζ/Μ) θαη 

Έξγσλ Τπνδνκήο θ. Υξήζηνο Κνξδάο». 

 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ. 

ΑΔΑ: ΨΕΑ9ΩΞΙ-ΞΡΒ



Με ηε δηεπθξίληζε όηη ζηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε λα ζπκκεηέρεη ε Πξόεδξνο ηεο 

Κνηλόηεηαο Οβξπάο, ε νπνία όκσο δελ εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο, ελώ θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Υξήζηνο 

Μπαθαιάξνο ςήθηζε «ππέξ» ηνπ ζέκαηνο, κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 

Εσήο,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 
 

ε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. 54070/16-09-2019 αίηεζεο ηνπ  Πνιηηηζηηθνύ θαη Δμσξατζηηθνύ 

πιιόγνπ Πξνθήηε Ζιία Άλσ Οβξπάο Παηξώλ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 

3852/2010, ειζηγείηαι ζηο Δημοηικό σμβούλιο να εγκρίνει ηελ ηνπνζέηεζε ζηληξηβαληνύ 

ζηελ πιαηεία Δζληθήο Αληηζηάζεσο (πεξηνρή Νηεβέ) ζηελ Άλσ Οβξπά Παηξώλ. 

Ο ηύπνο ηνπ ζηληξηβαληνύ ζα είλαη αληίζηνηρνο κε απηόλ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ 

ζρεηηθή εηθόλα. Ζ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη κε βάζε ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο από 

ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.  

Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ηνπ ζηληξηβαληνύ ζα θαιπθζνύλ από ηνλ Πνιηηηζηηθό θαη 

Δμσξατζηηθό ύιινγν Πξνθήηε Ζιία Άλσ Οβξπάο Παηξώλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή 

αίηεζε. 
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ          ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 

        ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ 

               ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

               ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 

        ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

        ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

        ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 
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