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Κύξηε, Κπξία 

Σαο θαινύκε ζε ζπλεδξίαζε κέζσ Σειεδηάζθεςεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, 

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

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης 

εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 

40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ «Δνημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ 

κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19,αναθορικά με ηην οργάνωζη και 

λειηοσργία ηων δήμων», ποσ θα πραγμαηοποιηθεί ηελ 30
ε
 Απξηιίνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 

11 ην πξσί.  

Σε πεξίπησζε πνπ δελ δηαπηζησζεί απαξηία κέζσ ηεο ηειεδηάζθεςεο, ιόγσ ελδερόκελσλ 

ηερληθώλ πξνβιεκάησλ ζύλδεζεο ησλ κειώλ, ε ζπλεδξίαζε ζα δηεμαρζεί δηα πεξηθνξάο.   

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΔΩ 

1. Καζνξηζκόο νδώλ σο πεδόδξνκσλ, πνδειαηόδξνκσλ, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θαη 

ζηάζκεπζεο θιπ. ζηελ πεξηνρή ηεο Κάησ Πόιεο (ειζηγηηής: Μιταήλ Αναζηαζίοσ - 

Ανηιδήμαρτος, Βαζίλειος Σηαμόποσλος - Αρμόδιος Γιεσθσνηής). 

2. Δμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά ηεο αξηζ. 644/13-11-2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, πεξί ζεκεηαθήο ηξνπνπνίεζεο πςνκέηξσλ ζε ηκήκαηα ησλ νδώλ α) 

Αζελαίνπ κεηαμύ ησλ νδώλ Αξέζα θαη Δπαίκσλνο θαη ησλ νηθνδνκηθώλ 

ηεηξαγώλσλ Γ2420 θαη Γ2415-Γ2415 (Κ.Υ) β) Παξόδνπ Αζελαίνπ κεηαμύ ησλ 

νδώλ Αζελαίνπ θαη Αξέζα θαη ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ Γ2416 θαη Γ2915 

(Κ.Υ), ηεο Π.Μ.Δ «Κάησ πραηλά» ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ειζηγηηής: Μιταήλ 

Αναζηαζίοσ - Ανηιδήμαρτος, Βαζίλειος Σηαμόποσλος - Αρμόδιος Γιεσθσνηής). 

3. Οίθνζελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ α) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο νδνύ ηζίλε ζε όιν ην κήθνο ηεο από ηελ νδό 

Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ έσο ηελ βόξεηα πεξηκεηξηθή νδό ηεο πιαηείαο ησλ 

Τςειώλ Αισλίσλ (επέθηαζε νδνύ Καξαηδά), σο πεδνδξόκνπ, β) γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηκήκαηνο ηεο νδνύ Μαηδώλνο κεηαμύ ησλ νδώλ Αξάηνπ θαη Γ. 

Γνύλαξε, σο πεδνδξόκνπ, γ) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο (βόξεηνο θιάδνο) ηεο 
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νδνύ Σξηώλ Ναπάξρσλ κεηαμύ ησλ νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Όζσλνο Ακαιίαο, σο 

πεδνδξόκνπ δ) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο ηεο νδνύ Παληνθξάηνξνο κεηαμύ ησλ 

νδώλ 25
εο

 Μαξηίνπ θαη Ζιείαο θαζώο θαη ησλ νδώλ πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο 

Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα), σο πεδνδξόκνπο, ε) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο 

ηεο νδνύ σηεξηάδνπ κεηαμύ ησλ νδώλ Μεηξνπνιίηνπ Νενθύηνπ θαη Δηζνδίσλ, 

σο πεδνδξόκνπ, ζη) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο νδνύ Δηζνδίσλ, σο πεδνδξόκνπ, ε) γηα 

ηνλ θαζνξηζκό ηεο αλώλπκεο νδνύ δπηηθά ηνπ Η.Ν. Παληνθξάηνξνο, σο 

πεδνδξόκνπ (ειζηγηηής: Μιταήλ Αναζηαζίοσ - Ανηιδήμαρτος, Βαζίλειος Σηαμόποσλος - 

Αρμόδιος Γιεσθσνηής). 

4. Γλσκνδόηεζε επί ηνπ θαθέινπ ΜΠΔ γηα ην έξγν «Μνλάδα παξαγσγήο έηνηκνπ 

ζθπξνδέκαηνο, επεμεξγαζίαο αδξαλώλ πιηθώλ, θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ νηθνδνκώλ, 

επεμεξγαζία ΑΔΔΚ ζηε ζέζε «θάια» .Κ. Θεξηαλνύ- Γ.Δ. Βξαρλαηΐθσλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ ΠΓΔ/ΑΓΠΓΔΗ ηεο ΑΓΓΔΛΟ ΠΑΡΑΚΖ ΟΔ (ΠΔΣ 

2001237920) (ειζηγηηής: Ν. Αζπράγκαθος - Ανηιδήμαρτος, Π. Κωζηόποσλος - Αρμόδιος 

Γιεσθσνηής). 

5. Γηαηύπσζε άπνςεο επί ηεο κειέηεο νξηνζέηεζεο ηκήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ  

«Θνιόξεκα» ζηελ Παξαιία Πξναζηείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ζε κήθνο 

πεξίπνπ 280κ. (ζέζε πιεζίνλ ηεο ηδηνθηεζίαο Υξήζηνπ Μπαιαηή)  (ειζηγηηής: 

Μιταήλ Αναζηαζίοσ - Ανηιδήμαρτος, Βαζίλειος Σηαμόποσλος - Αρμόδιος Γιεσθσνηής). 

6. Καζνξηζκόο σο κνλόδξνκνπ ηεο νδνύ Υαιθεδόλνο (ειζηγηηής: Μιταήλ Αναζηαζίοσ - 

Ανηιδήμαρτος, Βαζίλειος Σηαμόποσλος - Αρμόδιος Γιεσθσνηής). 

7. Παξαρώξεζε εηδηθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο νρήκαηνο ΑΜΔΑ επί ηεο νδνύ 

Καξατζθάθε (ειζηγηηής: Μιταήλ Αναζηαζίοσ - Ανηιδήμαρτος, Βαζίλειος Σηαμόποσλος - 

Αρμόδιος Γιεσθσνηής). 

8.  Παξαρώξεζε 10 επηπιένλ δσξεάλ ζέζεσλ ειιηκεληζκνύ ζηνλ Όκηιν Παξάθηησλ 

Αιηέσλ θαη Θαιάζζησλ Αζιεκάησλ ζηνλ Σνπξηζηηθό Ληκέλα (Μαξίλα) Πάηξαο 

(ειζηγηηής: Γιονύζιος Πλέζζας - Ανηιδήμαρτος, Μ. Αγιωηάηοσ - Αρμόδια Γιεσθσνηρια). 

9. Έγθξηζε ή κε ηνπνζέηεζεο εηθνλνζηαζίνπ κλήκεο ζηελ πεξηνρή Οβξπά, επί ηεο 

νδνύ Αθξσηεξίνπ (ειζηγηηής: Χρήζηος Κορδάς - Ανηιδήμαρτος, Γεώργιος 

Σπηλιωηόποσλος - Αρμόδιος Γιεσθσνηής). 

10. Έγθξηζε ή κε θνπήο δέληξσλ ζηηο νδνύο Μεζζάηηδνο 18 θαη Λνρ. Παπαλησλίνπ 4 

(ειζηγηηής: Ανδρέας Αθαναζόποσλος - Ανηιδήμαρτος, Παναγιώηης Κωζηόποσλος - 

Αρμόδιος Γιεσθσνηής). 

11.  Αλάθιεζε άδεηαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο κεηά από αίηεζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηαζηεκαηάξρε (ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΓΡΔΑ ΠΛΩΣΑ ΚΑΗ ΗΑ 

Δ.Δ.) (ειζηγηηής: Γιονύζης Πλέζζας - Ανηιδήμαρτος, Βαζίλειος Τζιγάρας- Αρμόδιος 

Γιεσθσνηής). 

 

 

 

        Ο Πξόεδξνο ηεο  

     Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

           Μηραήι Αλαζηαζίνπ 

 

 



......................................................... 

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 ΟΤΑ 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. Σηελ πεξίπησζε ηεο δηα δώζεο 

ζύγθιεζεο ησλ ζπκβνπιίσλ, νη ζπλεδξηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ. 

 
 


