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ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 11η Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 17.30, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 24/6-11-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη
δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ69/133/νηθ. 20764/7-112020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (24) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο:
1) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Πξνεδξεύνπζα Αληηπξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ ΗνπιίαΓξακκαηεύνπζα, 3) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5)
Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξόπνπινο ΠαλαγηώηεοΑλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 10) Αζπξνύιηα
νθία, 11) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 12) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 13) Μνδέο Αζαλάζηνο, 14) Νηάξνπ
Μαξία, 15) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 16) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 17) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 18)
Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 19) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 20) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 21)
Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 22) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 23) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 24) Μπαθαιάξνο
Υξήζηνο, 25) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 26) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 27) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 28)
Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 29) Παηνύραο Υξήζηνο, 30) Ρώξνο Γεώξγηνο, 31) βόιεο Κσλζηαληίλνο,
32) ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη 33) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.
Οη θ.θ. Γθέζηα Δηξήλε, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο
Αληώληνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ
εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας αλέιαβε ε θα
Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, Γξεγόξεο
Ζιίαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ,
Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη Φσκάο Πέηξνο δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά
αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Ο θ. Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, απνπζηάδσλ
δηθαηνινγεκέλα, τρέη δε Προεδρεύοσζας αλέιαβε ε θα νισκνύ Αηθαηεξίλε.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ε θα Πξνεδξεύνπζα θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Φσκάο
Πέηξνο, Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή,
Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη Γξεγόξεο Ζιίαο, ελώ
απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη Παπαδεκάηνο
Νηθόιανο).

ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξνεδξεύνπζα εηζάγεη ην αξηζ. 11 ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο: «Οξηνζέηεζε ηκήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ «Διεθίζηξαο» κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1660 θαη
1854 ηεο πεξηνρήο 2εο Αλαηνιηθνκεζεκβξηλήο θάζεο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο
Παηξώλ» (ζρεηηθή ε αξηζ. 84/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.).
Σο ώμα, αθνύ άθνπζε ηελ θα Πξνεδξεύνπζα θαη είδε ζύκθσλα κε ην άξζξν
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άξζξνπ 73 ηνπ Ν3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ηελ
αξηζ. 84/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
1. Σν ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΣΔΑ/262064/5376/6-9-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο Π.Γ.Δ.
2. Σν ππ. αξηζ. 52256/1-10-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ –
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο.
3. Σν ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΣΔΑ/316258 /6625/29-10-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ
Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο Π.Γ.Δ.
4. Σελ από 3-12-2019 αλαθνίλσζε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ, Κπθινθνξηαθνύ
ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο.
5. Σα ππ. αξηζ. 70124/11-12-2019, 6527/10-2-2019 θαη 21394/9-6-2020 έγγξαθα ηεο
Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4258/2014 (ΦΔΚ 94/Α/2014).
ύκθσλα κε ηελ παξ. 2.3 ηνπ Ν. 4258/2014 (ΦΔΚ 94/Α/2014) «Γηαδηθαζία
νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα», ν νηθείνο ΟΣΑ/Γήκνο
γλσκνδνηεί επί ησλ πξνηεηλόκελσλ πξνο έγθξηζε κειεηώλ νξηνζεηήζεσλ πδαηνξεκάησλ
κέζα ζε πξνζεζκία ελόο (1) κελόο από ηε δηαβίβαζε ζηνλ ΟΣΑ ηεο ζρεηηθήο κειέηεο –
πξόηαζεο νξηνζέηεζεο. Δληόο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ν Γήκνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε
αλάξηεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σα θάησζη:
Φσηναληίγξαθν ηνπ ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΣΔΑ/262064/5376/6-9-2019 εγγξάθνπ ηεο
Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο Π.Γ.Δ.
Φσηναληίγξαθν ηνπ ππ. αξηζ. 52256/1-10-2019 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο
Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο.
Φσηναληίγξαθν ηνπ ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΣΔΑ/316258 /6625/29-10-2019 εγγξάθνπ ηεο
Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο Π.Γ.Δ.
Σν από 29-10-2019 ζρέδην νξηδνληηνγξαθίαο νξηνζέηεζεο (θι. 1:250)
ζπκπιεξσκέλν κε ζηνηρεία Κηεκαηνινγίνπ θαη Δθαξκνγήο ρεδίνπ πόιεο.
Σα από 6-9-2019 ζρέδηα κεθνηνκώλ θαη δηαηνκώλ (θι. 1:200,1:1000/1;100)
Σελ Σερληθή κειέηε νξηνζέηεζεο, ηελ ζπλνπηηθή ηερληθή έθζεζε θαη ηελ πξόηαζε
νξηνζέηεζεο πνπ ζπλέηαμε θαη ππνγξάθεη ε Μειεηεηηθή Δηαηξεία Γπηηθήο
Διιάδαο (Μ.Δ.Γ.Δ) Αλδξέαο Αιεβίδνο θαη ΗΑ Δ.Δ., ηα νπνία ζεσξήζεθαλ από
ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο ζηηο 29-10-2019,

Σα αλσηέξσ ζπγθξνηνύλ ηε κειέηε γηα ηελ νξηνζέηεζε ηκήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ
«Διεθίζηξαο» κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1660 θαη 1854 ηεο πεξηνρήο 2εο Αλαηνιηθνκεζεκβξηλήο
θάζεο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο Παηξώλ (ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ).
Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ από 29-10-2019 ζρεδίνπ νξηδνληηνγξαθίαο
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νξηνζέηεζεο, ε κειέηε γηα ηελ νξηνζέηεζε ηκήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ «Διεθίζηξαο»
πξνηείλεηαη κεηά από επίζπεπζε θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ παξόρζησλ
ηδηνθηεηώλ θ.θ. Μίληδα Ησάλλε, Κσλ/λαο θαη Κσλ/λνπ.
Δηδηθόηεξα:

 Με ην ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΣΔΑ/262064/5376/6-9-2019 έγγξαθν ε Γ/λζε Σερληθώλ
Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο Π.Γ.Δ. απέζηεηιε κειέηε γηα ηελ νξηνζέηεζε ηκήκαηνο ηνπ
ρεηκάξξνπ «Διεθίζηξαο» κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1660 θαη 1854 ηεο πεξηνρήο 2 εο
Αλαηνιηθνκεζεκβξηλήο θάζεο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο Παηξώλ, πξνθεηκέλνπ
λα γλσκνδνηήζεη επ’ απηήο ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Παηξέσλ, ζε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. Α.2.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4258/2014 (ΦΔΚ 94Α/2014).
 Με ππ. αξηζ. 52256/1-10-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο πξνο ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο Π.Γ.Δ. θαη
ηελ κειεηήηξηα εηαηξεία, δεηήζεθε ε ζπκπιήξσζε ηεο ππόςε κειέηεο, ζύκθσλα κε
ηα αλαθεξόκελα ζηελ ππ. αξηζ. 140055/13-1-2017 /ΦΔΚ 428Β΄/15-2-2017
Τπνπξγηθή Απόθαζε.
 Με ην ππ. αξηζ. ΠΓΔ/ΓΣΔΑ/316258 /6625/29-10-2019 ε Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ
Π.Δ. Αραΐαο Π.Γ.Δ. απέζηεηιε εθ λένπ ζπκπιεξσκαηηθό ζρέδην νξηδνληηνγξαθίαο.
Όπσο αλαθέξεηαη ζην ελ ιόγσ έγγξαθν, ην λέν ζρέδην νξηδνληηνγξαθίαο, δελ
ηξνπνπνηεί ηελ πξνηεηλόκελε νξηνζέηεζε αιιά πεξηιακβάλεη επηπιένλ ζηνηρεία
θηεκαηνινγίνπ θαη εθαξκνγήο ζρεδίνπ πόιεο.
 ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηεο παξ. Α.2.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4258/2014 (ΦΔΚ
94Α/2014), ν Γήκνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε αλάξηεζε ηνπ ηνπνγξαθηθνύ
δηαγξάκκαηνο πνπ ζπλνδεύεη ηελ ππόςε πξόηαζε – κειέηε νξηνζέηεζεο. πλεπώο, ε
Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο πξνρώξεζε ζηελ
ζύληαμε ηεο από 3-12-2019 αλαθνίλσζε ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηηο 7-12-2019 θαη
8-12-2019 ζηηο εθεκεξίδεο «Πεινπόλλεζνο» θαη « Ζ Γλώκε». ηε ζπλέρεηα κε ηα
σο άλσ ζρεηηθά (5) έγγξαθά ηεο ελεκέξσζε ηνπο παξόρζηνπο ηδηνθηήηεο, ζύκθσλα
κε ηνλ θηεκαηνινγηθό πίλαθα πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ζπκπιεξσκέλν ζρέδην
νξηδνληηνγξαθίαο νξηνζέηεζεο.
Από ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ
παξάγξαθν 2.5.2 «Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ πξνο Οξηνζέηεζε ηκήκαηνο» ηεο Σερληθήο
Μειέηεο Οξηνζέηεζεο θαζώο θαη από απηά ζηελ παξάγξαθν 4 «Τθηζηάκελε θαηάζηαζε
ηνπ πξνο Οξηνζέηεζε ηκήκαηνο» ηεο Πξόηαζεο Οξηνζέηεζεο πνπ ζπλέηαμε θαη
ππνγξάθεη ε Μειεηεηηθή Δηαηξεία Γπηηθήο Διιάδαο (Μ.Δ.Γ.Δ) Αλδξέαο Αιεβίδνο θαη
ΗΑ Δ.Δ., πξνθύπηνπλ ηα εμήο:
«…Σην κήθνο ηεο πεξηνρήο ηεο κειέηεο ε θνίηε ηνπ ξέκαηνο βξίζθεηαη επί ηεο κεξηθώο
δηαλνηγκέλεο νδνύ Κσλ/λνπ Τζάηζνπ, πξνβιεπόκελνπ πιάηνπο 30,00κ. θαη κεηαμύ
δνκεκέλσλ θαη αδόκεησλ ηδηνθηεζηώλ (νηθνπέδσλ). Η θνίηε ζηε Νόηηα πιεπξά ηεο έρεη
δηεπζεηεζεί – νξηνζεηεζεί κε πθηζηάκελν ηνηρείν ζθπξνδέκαηνο θαηαζθεπήο πεξίπνπ ζηε
δεθαεηία ’70 – ’80. Επίζεο ζηε Βόξεηα πιεπξά ηεο ε θνίηε ζε κεγάιν κήθνο ηεο
νξηνζεηείηαη από αλάρσκα ύςνπο κεηαμύ 0,80 θαη 1,50κ επί ηνπ νπνίνπ έρεη αλαπηπρζεί
ππθλή πδξνραξήο βιάζηεζε. Γηα ηε δηέιεπζε ηεο νδνύ Κσλ. Καβάθε θαη παξ.
Μαξαζσλνκάρσλ ππάξρεη ζσιελσηόο νρεηόο Φ80, ν νπνίνο κεηά ηνλ πδξαπιηθό έιεγρν
ππνινγίζηεθε σο αλεπαξθήο. Σην ζεκείν ηνπ νρεηνύ παξνπζηάδνληαη ζπρλά
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ππεξρεηιίζεηο….».
Από ηα ζηνηρεία ηεο νξηδνληηνγξαθίαο πνπ ζπλνδεύεη ηελ ππόςε κειέηε, πξνθύπηεη
όηη ε δώλε κεηαμύ ηεο γξακκήο νξηνζέηεζεο θαη ηεο γξακκήο πιεκκύξαο είλαη
κεηαβιεηνύ πιάηνπο, ζπγθεθξηκέλα:
 ηα ζεκεία 7,6,5,4,3,2,1 ηεο νξηνζέηεζεο (δεμηά – βόξεηα πιεπξά) ηνπ
ρεηκάξξνπ, ε δώλε κεηαμύ ηεο γξακκήο νξηνζέηεζεο θαη ηεο γξακκήο πιεκκπξάο
θπκαίλεηαη από 3,00κ έσο 12,00κ. αθνινπζώληαο ην πθηζηάκελν αλάρσκα.
 ηα ζεκεία 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ηεο νξηνζέηεζεο (αξηζηεξή – λόηηα
πιεπξά) ηνπ ρεηκάξξνπ, ην πιάηνο ηεο δώλεο απηήο κεηώλεηαη ζεκαληηθά,
δεδνκέλνπ όηη ε γξακκή νξηνζέηεζεο πξνηείλεηαη πεξίπνπ 0,50κ. παξάιιεια ηνπ
πθηζηάκελνπ ηνηρίνπ δηεπζέηεζεο.
Θεσξείηαη όηη ην πιάηνο ηεο δώλεο απηήο εθαηέξσζελ ηνπ ρεηκάξξνπ ζα πξέπεη λα
είλαη ηέηνην ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα πξνζηαηεύεηαη πξσηίζησο ν ρείκαξξνο. Μεηά
ηα παξαπάλσ, εθηηκάηαη όηη ην πιάηνο ηεο δώλεο κεηαμύ ηεο γξακκήο νξηνζέηεζεο θαη
ηεο γξακκήο πιεκκύξαο ζηελ αξηζηεξή – λόηηα πιεπξά ηνπ ρεηκάξξνπ ζα πξέπεη λα
δηεπξπλζεί, ζε ηθαλό κέγεζνο κε ζθνπό ηελ δέζκεπζε απαξαίηεηνπ ρώξνπ γηα ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ρεηκάξξνπ, ηελ αζθαιέζηεξε δηαθίλεζε ηνπ
πξνζσπηθνύ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ρεηκάξξνπ
από θεξηά πιηθά, θιαδηά θ.ι.π.
Μέρξη ηε ζύληαμε ηεο εηζήγεζεο, δελ ππνβιήζεθε ζηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ –
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο έλζηαζε επί ηεο πξνηεηλόκελεο νξηνζέηεζεο
ξέκαηνο.
Καηόπιν ηφν ανφηέρφ, ηο Δημοηικό σμβούλιο απορρίπηει ηε κειέηε πνπ
αθνξά ζηελ νξηνζέηεζε ηκήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ «Διεθίζηξαο» κεηαμύ ησλ Ο.Σ. 1660
θαη 1854 ηεο πεξηνρήο 2εο Αλαηνιηθνκεζεκβξηλήο θάζεο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πόιεο
Παηξώλ (ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ),.γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ
αλσηέξσ.
Η Προεδρεύοσζα

ΚΑΣΕΡΘΝΑ ΟΛΩΜΟΤ

Η Γραμμαηεύοσζα

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ
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