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Δεκοηηθού σκβοσιίοσ Παηρέωλ 

ηες 26
ες

 Μαρηίοσ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 26
ε
 Μαρηίοσ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11.00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αρηζκό 7/20-3-2020 ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη 

εζηάιε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα περηθοράς 

ζσλεδρίαζε ηοσ Δεκοηηθού σκβοσιίοσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, 

ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού 

ηης διάδοζής ηοσ», γηα ηελ εμέηαζε ησλ (17) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε - Αληηπξφεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο - Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο - Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι - 

Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο - Αλη/ξρνο, 8) 

Κνξδάο Υξήζηνο - Αλη/ξρνο, 9) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο - Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλχζηνο - 

Αλη/ξρνο, 11) ακνχξε - Βαγελά Αθξηβή - Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία - Αλη/ξρνο, 13) 

Αζπξνχιηα νθία, 14) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) 

Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) 

Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 23) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 24) 

Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 26) Γξεγφξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 

28) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 29) Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, 30) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 31) 

Καπθάο Γεψξγηνο, 32) Κνπλάβεο Αληψληνο, 33) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 34) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 

35) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 36) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 37) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 38) Παπαδεκάηνο 

Νηθφιανο, 39) Παηνχραο Υξήζηνο, 40) Ρψξνο Γεψξγηνο, 41) βφιεο Κσλζηαληίλνο, 42) ηαδήκαο 

Βαζίιεηνο, 43) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 44) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 45) Σξηαληαθπιιφπνπινο 

Ναπνιέσλ, 46) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 47) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  48) Φσκάο Πέηξνο. 

Ζ θα Φηινπνχινπ Μαξία δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε.   

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε απαξηίαο απφ ηνλ θ. Πξφεδξν.   

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

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο ην αξηζ. 12 

ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: Αλαθαηαζθεπή νδψλ θαη πεδνδξνκίσλ Κεληξηθψλ θαη Αξθηηθψλ 

πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ Αξρ/θνχ 

Έξγνπ, Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο- Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο- Γξαθείν Γ/λζεο- κε αξηζ. 

2846/28-2-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζ.2856/28-2-2020). .  

 Σν ψκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή- 

Αλη/ξρνπ  θαη έιαβε ππφςηλ ηνπ ηελ θείκελε Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη 

εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά: 

1. Σν Ν. 3669/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν4412/2016. 

2. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

άξζξ. 58. 
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3. Σν  Ν. 4024/2011, πεξί ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 26. 

4. Σελ  ππ. αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508/4-11-2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΦΔΚ Β΄2540/7-11-

2011). 

5. Σελ ππ’ αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.23243/23-11-2011 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Γηελέξγεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ 

αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε , παξαιαβή πξνκεζεηψλ ππεξεζηψλ ή έξγσλ 

6. Σν Ν. 4070/12 (Φ.Δ.Κ. 82
Α
 /10.03.2012) «Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, 

Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 

186. 

7. Σνλ Οξγαληζκφ  Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ Β’ 3492/12). 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη θ.θ. Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο θαη 

Βνξίζεο Γηνλχζηνο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ «ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 74 ηνπ 

Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν «αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή ψήθο, ιογίδεηαη ως παρόλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή 

ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ηο ώκα:  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

         Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη:   

Ζ Πξντζηακέλε αξρή ησλ έξγσλ (γηα ηνπο Γήκνπο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην), 

ζπγθξνηεί ηηο Δπηηξνπέο παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

ππνρξεσηηθά ν Πξντζηάκελνο  ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ν επηβιέπσλ. 

Πξνηείλεηαη νη επηηξνπέο λα είλαη ηξηκειείο θαη λα απνηεινχληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ 

θαη απφ έλαλ ηερληθφ ππάιιειν.  

χκθσλα δε κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011: «ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, γηα ηε λφκηκε 

ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ 

δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, 

ππεξεζηψλ ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο κεηά απφ ππφδεημε απφ ην 

αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν νχηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο ζέζεσο ή ηδηφηεηάο ηνπ (ex officio), 

ηφηε ηα κέιε πξνθχπηνπλ κεηά απφ δηαδηθαζία θιεξψζεσο, κεηαμχ φισλ φζσλ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο απφ ην λφκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην ελ ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν.  

Ζ θιήξσζε δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ ππεξεζία. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηπρφλ άιια εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο».  

Καη' εμνπζηνδφηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο δεκνζηεχηεθε ε ππ' αξηζκ. 

ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21508/04.11.2011 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο 

γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ 
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δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, 

ππεξεζηψλ ή έξγσλ ΦΔΚ Β2540/7.11.2011. 

Ζ Γηεχζπλζε Έξγσλ Τπνδνκήο δηελήξγεζε ηελ 26/02/2020 θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ κειψλ, πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηνπ 

έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή νδψλ θαη πεδνδξνκίσλ Κεληξηθψλ θαη Αξθηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ». Σν φλνκα ηνπ ππαιιήινπ πνπ θιεξψζεθε αλαθέξεηαη ζην Πξαθηηθφ 

Κιεξψζεσο.  

Παξάιιεια κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Έξγσλ Τπνδνκήο νξίζηεθε ν επηβιέπσλ ηνπ 

αλσηέξσ έξγνπ.  

 

σγθροηεί ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Αλαθαηαζθεπή νδψλ θαη πεδνδξνκίσλ Κεληξηθψλ θαη Αξθηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ», σο εμήο: 

 

Μέιε Επηηροπής: 

1) Γεψξγηνο πειησηφπνπινο, σο πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο, 

2) Βαληαξάθεο Βαζίιεηνο  θαη Μπνπξζηλφο  Κσλ/λνο, σο επηβιέπνληεο  ηνπ έξγνπ. 

3) Νηθφιανο  Παηνχραο, σο κέινο 
 

 

Ο Πρόεδρος                  Ο Γρακκαηέας 

 

 

  ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ         ΑΝΔΡΕΑ ΝΘΚΟΛΑΟΤ 
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