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           Κύπιε/ Κςπία Σςνάδελθε, 
             αο θαινύκε ζε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηων απνηηικών ζςνεπειών ηηρ 

εμθάνιζηρ ηος κοπωναϊού COVID – 19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος», ην άξζξν 

43 ηνπ αξηζ. ΦΔΚ 75/30-3-2020 ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

«Μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηηρ πανδημίαρ ηος κοπωνοϊού COVID-19 και άλλερ καηεπείγοςζερ 

διαηάξειρ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Ενημέπωζη για ηην 

εθαπμογή ηος κανονιζηικού πλαιζίος ανηιμεηώπιζηρ ηος κοπωνοϊού COVID-19, αναθοπικά με ηην 

οπγάνωζη και λειηοςπγία ηων δήμων».  

Ζ ζπλεδξηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 1ε Ινπλίνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 17.30 κε ηα 

παξαθάησ  ζέκαηα: 

 

1. Έθδνζε ςεθίζκαηνο ζηήξημεο ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ αγψλσλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Κνηλφηεηαο (εηζεγεηήο: θ. Γήκαξρνο).  

2. Έγθξηζε 2
εο

 Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Παηξέσλ, νηθ. έηνπο 2020- 

Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο (ζρεηηθή ε αξηζ. 250/2020 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ε αξηζ. 17645/18-5-2020 ελαιιαθηηθή επί ηεο απνθάζεσο 

πξόηαζε 7 ζπκβνύισλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο) (εηζεγεηήο: Γ. Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, Υ. 

Θενδσξόπνπινο - Αξκ. Γ/ληήο).  

3. Παξνρή γλψκεο επί ηνπ ρεδίνπ ηεο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο ΤΓΙΑ - πλδέζκνπ 

Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Ννκνχ Αραίαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδνο  

4. Οίθνζελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ: α) 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νδνχ ηζίλε ζε φιν ην κήθνο ηεο, απφ ηελ νδφ Παιαηψλ Παηξψλ 

Γεξκαλνχ έσο ηελ βφξεηα πεξηκεηξηθή νδφ ηεο πιαηείαο ησλ Τςειψλ Αισλίσλ 

(επέθηαζε νδνχ Καξαηδά), σο πεδνδξφκνπ, β) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηκήκαηνο ηεο νδνχ 

Μαηδψλνο, κεηαμχ ησλ νδψλ Αξάηνπ θαη Γ. Γνχλαξε, σο πεδνδξφκνπ, γ) γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηκήκαηνο (βφξεηνο θιάδνο) ηεο νδνχ Σξηψλ Ναπάξρσλ κεηαμχ ησλ νδψλ Αγ. 

Αλδξένπ θαη Όζσλνο Ακαιίαο, σο πεδνδξφκνπ δ) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηκήκαηνο ηεο νδνχ 

Παληνθξάηνξνο, κεηαμχ ησλ νδψλ 25
εο

 Μαξηίνπ θαη Ηιείαο, θαζψο θαη ησλ νδψλ  
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ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

mailto:proedros.patras@gmail.com


2 
 

 

 

πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο Παληνθξάηνξνο (δπηηθφ ηκήκα), σο πεδνδξφκνπο, ε) γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηκήκαηνο ηεο νδνχ σηεξηάδνπ, κεηαμχ ησλ νδψλ Μεηξνπνιίηνπ Νενθχηνπ 

θαη Δηζνδίσλ, σο πεδνδξφκνπ, ζη) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νδνχ Δηζνδίσλ, σο 

πεδνδξφκνπ, ε) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αλψλπκεο νδνχ δπηηθά ηνπ Ι.Ν. Παληνθξάηνξνο, 

σο πεδνδξφκνπ (ζρεηηθή ε αξηζ. 20/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.) (εηζεγεηήο: Μ. Αλαζηαζίνπ - 

Αλη/ξρνο, Β. ηακόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο).  

5. Δπαλαθαζνξηζκφο ηηκήο αληαιιάγκαηνο παξαρψξεζεο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 

παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο πδάηηλνπ ζηνηρείνπ ζάιαζζαο, ιηκλνζάιαζζαο, 

κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, έηνπο 2020 (ζρεηηθή ε αξηζ. 293/2020 απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο)  (εηζεγεηήο: Γ. Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, Μ. Αγησηάηνπ- Αξκ. 

Γ/ληξηα).  

6. Καληίλεο ζε αηγηαιφ γηα ηα έηε 2020-2021 (εηζεγεηήο: Γ. Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, Μ. 

Αγησηάηνπ- Αξκ. Γ/ληξηα).  

7. πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο- παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ 

παληνπσιείνπ, νπσξνπσιείνπ, θξενπσιείνπ, αξηνπνηείνπ, θαηεςπγκέλσλ ςαξηψλ- 

ιαραληθψλ θαη ειαηνιάδνπ, πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ μελψλα θηινμελίαο 

θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθψλ  (εηζεγεηήο: Γ. Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, Υ. Θενδσξόπνπινο - Αξκ. 

Γ/ληήο).  

8. Έγθξηζε 1
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα θαη 1
νπ

 ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή 

νδψλ θαη πεδνδξνκίσλ Ννηίσλ θαη Αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» 

(εηζεγεηήο: Υ. Κνξδάο - Αλη/ξρνο, Γ. πειησηόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο). 

9. Έγθξηζε 1
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή νδψλ θαη ηερληθψλ 

έξγσλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Μεζζάηηδνο- Παξαιίαο- Βξαρλετθσλ» (εηζεγεηήο: Υ. 

Κνξδάο - Αλη/ξρνο, Γ. πειησηόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο). 

10.  Έγθξηζε 1
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα θαη 1
νπ

 ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ «Σνπνζέηεζε 

ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη θηγθιηδσκάησλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» 

(εηζεγεηήο: Υ. Κνξδάο - Αλη/ξρνο, Γ. πειησηόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο). 

11. Έγθξηζε 3
νπ

 Αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή νδψλ θαη Σερληθψλ 

έξγσλ ζηνλ Αλαηνιηθφ Σνκέα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (2017) (εηζεγεηήο: Υ. Κνξδάο - 

Αλη/ξρνο, Γ. πειησηόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο). 

12. Έγθξηζε 1
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «Σνπνζέηεζε 

ζηεζαίσλ αζθαιείαο θαη θηγθιηδσκάησλ, ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»  

(εηζεγεηήο: Υ. Κνξδάο - Αλη/ξρνο, Γ. πειησηόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο).  

13. Έγθξηζε 4
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ηνίρνπ 

αληηζηήξημεο νδνχ ζηελ Καξπά Παηξψλ» (εηζεγεηήο: Υ. Κνξδάο - Αλη/ξρνο, Γ. 

πειησηόπνπινο- Αξκ. Γ/ληήο).  

14. Έγθξηζε ηεο 5
εο

 παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Γηαλνίμεηο νδψλ 2016» (εηζεγεηήο: Υ. Κνξδάο - Αλη/ξρνο, Γ. πειησηόπνπινο- Αξκ. 

Γ/ληήο).  

15. Έγθξηζε νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «Πεξηθξάμεηο πξνζηαζίαο νδψλ θαηά κήθνο 

νξηνζεηεκέλσλ ρεηκάξξσλ»  (εηζεγεηήο: Υ. Κνξδάο - Αλη/ξρνο, Γ. πειησηόπνπινο- Αξκ. 

Γ/ληήο). 

16. Έγθξηζε πξσηνθφιινπ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «πληήξεζε εθαξκνγήο 

ειέγρνπ παξφδηαο ζηάζκεπζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» (εηζεγεηήο: Γ. Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, 

Υ. Θενδσξόπνπινο - Αξκ. Γ/ληήο).  
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17. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ «Μίζζσζε κεραλεκάησλ 

γηα βειηηψζεηο θαη ζπληεξήζεηο ραιηθνζηξσκέλσλ, αζθαιηνζηξσκέλσλ θαη 

ηζηκεληνζηξσκέλσλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», «πληήξεζε ηεο δηαζχλδεζεο internet 

ζηελ Ξεξφιαθα κε ην Γήκν Παηξέσλ θαη wifi ζχλδεζε ηελ Πιαδ» θαη «Σαρπκεηαθνξά 

εγγξάθσλ- δεκάησλ εζσηεξηθνχ- εμσηεξηθνχ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ»  (εηζεγεηήο: Γ. Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, Υ. Θενδσξόπνπινο - Αξκ. Γ/ληήο).  

18. Έγθξηζε πξσηνθφιισλ παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «Φχιαμε ησλ ρψξσλ ηνπ 

Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ Παηξψλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ γεπέδσλ απηνχ, επί ησλ 

νδψλ Γηάλλε Ρίηζνπ θαη εθέξε» (εηζεγεηήο: Γ. Πιέζζαο- Αλη/ξρνο, Υ. Θενδσξόπνπινο - 

Αξκ. Γ/ληήο).  
  

                                                                                        Ο  Πξφεδξνο 

                                                                                ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

                                                                                                               Παλαγηψηεο Μειάο 
 

 

 

 

ΦΔΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10 

Καηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ησλ πάζεο θύζεσο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνύ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ κπνξεί λα ιακβάλεη ρώξα είηε δηά πεξηθνξάο 

θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), 

είηε δηά ηειεδηάζθεςεο κε θάζε πξόζθνξν ηειεπηθνηλσληαθό κέζν. ηελ πεξίπησζε ηεο δηα δώζεο 

ζύγθιεζεο ησλ ζπκβνπιίσλ, νη ζπλεδξηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ. 

 

ΦΔΚ 75/31-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 43 

ΜΔΡΟ Σ - ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ 

ΚΑΗ ΑΤΛΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ 

Άξζξν ηεζζαξαθνζηό ηξίην 

Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

1. Έσο ηηο 31ε Μαΐνπ 2020, ε δηα πεξηθνξάο ζύγθιεζε ησλ δεκνηηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ ζπκβνπιίσλ 

είλαη δπλαηή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελόο δεπηέξνπ (1/2) ησλ κειώλ ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ. 

 

 


