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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 18η Μαΐοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώρα 17:30, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 10/14-5-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης
ζσνεδρίαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ, 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», 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» ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ
ώκαηνο:
1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ
Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο,
6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο
Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο,
11) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνύιηα
νθία, 14) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 17) Μνδέο
Αζαλάζηνο, 18) Νηάξνπ Μαξία, 19) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 20) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 21)
Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 22) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 23) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 24)
Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 25) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 26) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 27) Θενδσξόπνπινο
Νηθόιανο, 28) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 29) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 30) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 31)
Ξπιηάο Θεόδσξνο, 32) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 33) Παηνύραο Υξήζηνο, 34) Ρώξνο Γεώξγηνο, 35)
βόιεο Κσλζηαληίλνο, 36)ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 37) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 38) Σξηαληαθπιιόπνπινο
Ναπνιέσλ, 39) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 40) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη 41) Φσκάο Πέηξνο.
Οη θ.θ. Γθέζηα Δηξήλε, Γξεγόξεο Ζιίαο, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Κνπλάβεο Αληώληνο,
Μνίξαιεο Νηθόιανο θαη Φηινπνύινπ Μαξία, δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Οη θ.θ. Καπθάο Γεώξγηνο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, δελ ζπκκεηείραλ από ηελ αξρή ηεο
ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε κεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………................
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, εηζήιζε ν θ. ηαλίηζαο
Υαξάιακπνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Παηνύραο Υξήζηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη Νηθνιάνπ
Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 11 ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο: «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)» (ζρεηηθή ε αξηζ. 23/2020 απόθαζε ηεο
Δ.Π.Ε.).
Το Σώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, θαη είδε ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.
3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ηελ αξηζ. 23/2020 απόθαζε ηεο
Δ.Π.Ε.,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:
1. Σν ππ. αξηζ. πξση. 203448/4042/8-7-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ.
Αραΐαο Π.Γ.Δ.
2. Σελ από 31-1-2020 Αλαθνίλσζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ.
3.Σν ππ. αξηζ. πξση. 1316/31-1-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ –
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο πξνο ηo Γξαθείν Αξθηηθνύ Σνκέα.
4.Σελ από 31-1-2020 δεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (θαηεγνξία
«Αλαθνηλώζεηο») ηεο από 31-1-2020 αλαθνίλσζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκηθνύ
ρεδηαζκνύ.
5. 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 πδαηνξεκκάησλ
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. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
παξαπάλσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ε αξκόδηα αξρή θαζνξίδεη ηηο νξηνγξακκέο
ρσξίο ηε γλώκε απηή.
Δηδηθόηεξα:
 Με ην ζρεηηθό (1) έγγξαθν ε Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο Π.Γ.Δ. απέζηεηιε
κειέηε γηα ηελ νξηνζέηεζε ηκήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ «Θνιόξεκα» ζηελ Παξαιία
Πξναζηείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε κήθνο πεξίπνπ 280 κ. (ζέζε πιεζίνλ ηεο
ηδηνθηεζίαο Υξήζηνπ Μπαιαηή), πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη επ’ απηήο ην
Γεκνηηθό πκβνύιην.
 Ζ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο κε ην ζρεηηθό
(3) έγγξαθό ηεο πξνο ην Γξαθείν Αξθηηθνύ Σνκέα, δήηεζε ηελ αλάξηεζε ηνπ
ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο ζην ηνπηθό θαηάζηεκα θαη παξάιιεια πξνέβε ζε
αλάξηεζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζηηο 31-1-2020,
δίλνληαο πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ γηα ηελ θαηάζεζε ηπρόλ ελζηάζεσλ.
 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Σκήκαηνο
Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ ζηηο 31-1-2020 (4ν ζρεηηθό έγγξαθν).
Ο θάθεινο ηεο κειέηεο ηκεκαηηθήο νξηνζέηεζεο, πνπ έρεη εθπνλεζεί ηνλ Ηνύλην
2019 από ηελ «ΜΔΛΔΣΖΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ (Μ.Δ.Γ.Δ.)
Αλδξέαο Αιεβίδνο & ία Δ.Δ.» γηα ινγαξηαζκό ηνπ παξόρζηνπ ηδηνθηήηε θ. Υξήζηνπ
Μπαιαηή, απνηειείηαη από:
 Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ
 Β. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
 Γ. ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ
 ΥΔΓΗΟ Α.1 : ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ (ΚΛ. 1: 250)
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ΥΔΓΗΟ Α.2 : ΜΖΚΟΣΟΜΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΟΜΔ (ΚΛ. 1:200, 1:1000/ 1:100)
ΥΔΓΗΟ Α.3 : ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΠΗ ΥΑΡΣΖ ΓΤ (ΚΛ. 1:500)
ΥΔΓΗΟ Β.1 : ΥΑΡΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ (ΚΛ. 1: 10.000)
ΥΔΓΗΟ Β.2 : ΥΑΡΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΜΔΛΔΣΖ (ΤΠΟΒΑΘΡΟ GOOGLE
EARTH – ΚΛ. 1:5000)
 ΥΔΓΗΟ Β.3 : ΥΑΡΣΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΟΡΗΟΘΔΣΖΔΧΝ
(ΤΠΟΒΑΘΡΟ GOOGLE EARTH – ΚΛ. 1: 2.500)
Σα πην πάλσ ζηνηρεία ζπγθξνηνύλ ηε κειέηε γηα ηελ νξηνζέηεζε ηκήκαηνο ηνπ
ρεηκάξξνπ «Θνιόξεκα» ζηελ Παξαιία Πξναζηείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζε κήθνο
πεξίπνπ 280 κ. (ζέζε πιεζίνλ ηεο ηδηνθηεζίαο Υξήζηνπ Μπαιαηή), ρσξηθήο
αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.
Δπί ηνπ ζέκαηνο, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:
ύκθσλα κε ην πεξηερόκελν ηνπ ηεύρνπο Γ. Πξόηαζε Οξηνζέηεζεο θαη ηνπ
ρεδίνπ Α.1 Οξηδνληηνγξαθία Οξηνζέηεζεο ηνπ ρεηκάξξνπ «Θνιόξεκα» ζε κήθνο
πεξίπνπ 280 κ., ε ελδεηθηηθή παξνρή αηρκήο (ζρεδηαζκνύ) ππνινγίζηεθε ζε Q = 10,10
m3/sec θαη γηα πεξίνδν επαλαθνξάο Σ= 50 έηε, ραξάρζεθε ε Γξακκή Πιεκκύξαο γηα
ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ρσξίο νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηελ ελεξγό θνίηε ηνπ
ρεηκάξξνπ, ε νπνία απνδεηθλύεηαη επαξθήο θαη απνηππώλεηαη κε θόθθηλν ρξώκα ζην
ζρέδην Α.1.
Όζνλ αθνξά ηελ γξακκή νξηνζέηεζεο, ε νπνία απνηππώλεηαη κε κπιε ρξώκα ζην
ζρέδην Α.1 (θνξπθέο : 1-2-3-4-5-6-7-8) επηδηώθεηαη «…ο καθοπιζμόρ ηος
ιδιοκηηζιακού καθεζηώηορ ζε επαπκέρ πλάηορ ώζηε να είναι εξαζθαλιζμένη η
ανεμπόδιζηη και αζθαλήρ αποπποή ηων ςδάηων, η διαηήπηζη ηος θςζικού
πεπιβάλλονηορ ζηη θςζική ηος καηάζηαζη και η ελεύθεπη ππόζβαζη. Οι οπιογπαμμέρ
οπιοθέηηζηρ πεπιβάλλοςν εκηόρ από ηην κοίηη και κάθε άλλο θςζικό ή ηεσνικό ζηοισείο
πος αποηελεί αναπόζπαζηο ζηοισείο ηος πέμαηορ… Η γπαμμή οπιοθέηηζηρ σαπάσθηκε
καηά κανόνα πεπίπος ζηα 2 – 4 μέηπα παπάλληλα ππορ και πεπιβάλλονηαρ ηην γπαμμή
πλημμύπαρ…».
Από ηελ εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ Α.1, ζρεηηθά κε ηελ ράξαμε ηεο γξακκήο
νξηνζέηεζεο, δεκηνπξγείηαη κία δώλε κεηαμύ ηεο γξακκήο νξηνζέηεζεο θαη ηεο
πθηζηάκελεο απνηππσζείζαο γξακκήο πιεκκύξαο εθαηέξσζελ ειαρίζηνπ πιάηνπο
ηεζζάξσλ (4,0) κέηξσλ ζηηο θνξπθέο ηεο νξηνζέηεζεο κε ηα ζηνηρεία : (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8), ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε απξόζθνπηε θαη
αλεκπόδηζηε πξόζβαζε ζηελ θνίηε ηνπ ρεηκάξξνπ ηνπ αλαγθαίνπ ηερληθνύ
πξνζσπηθνύ θαη ησλ Μεραλεκάησλ Έξγνπ γηα ηνλ εηήζην πξνιεπηηθό θαζαξηζκό
απηνύ θαη ηελ δηεπζέηεζή ηνπ κεηά από ηπρόλ έληνλεο βξνρνπηώζεηο ή ηελ εκθάληζε
πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ηνλ ελ γέλεη θαζαξηζκό ηνπ ρεηκάξξνπ από θεξηά
πιηθά, θιαδηά θ.ι.π. θαζώο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πθηζηάκελεο βιάζηεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηνπο πδξαπιηθνύο ππνινγηζκνύο «…δεν
πποηείνεηαι οιαδήποηε παπέμβαζη ή ηεσνικά έπγα διεςθέηηζηρ ηος πέμαηορ ζηην πεπιοσή
ςδπαςλικών ςπολογιζμών και οπιοθέηηζηρ. Η κοίηη ηος σειμάππος παπαμένει ζηην
θςζική ηηρ μοπθή και ζσήμα. Η γπαμμή πλημμύπαρ σαπάσηηκε μεηά ηην εκηέλεζη
ςδπαςλικών ςπολογιζμών για ηην ςθιζηάμενη καηάζηαζη, σωπίρ οιαδήποηε παπέμβαζη
ζηην κοίηη».
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Μέρξη ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο, δελ ππνβιήζεθε ζηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ –
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο έλζηαζε επί ηεο πξνηεηλόκελεο
νξηνζέηεζεο ξέκαηνο.
Καηόπιν ηφν ανφηέρφ, ηο Δημοηικό Σσμβούλιο:
 Εγκρίνει ηη μελέηη νξηνζέηεζεο ηκήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ «Θνιόξεκα» ζηελ
Παξαιία Πξναζηείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ζε κήθνο πεξίπνπ 280 κ. (ζέζε
πιεζίνλ ηεο ηδηνθηεζίαο Υξήζηνπ Μπαιαηή), ζύκθσλα κε ηα, από Ηνπλίνπ 2019,
ζρέδηα Α.1 : Οξηδνληηνγξαθία θι. 1:250, Α.2 : Μεθνηνκή θαη Γηαηνκέο θι. 1: 200,
1:1000 / 1: 100 θαη ηνπ ζρεηηθνύ πίλαθα θνξπθώλ νξηνζέηεζεο (ΔΓΑ ’87) κε ηα
ζηνηρεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) πνπ ζπλνδεύνπλ ην ζρέδην Α.1 πνπ έρνπλ ζεσξεζεί
από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ. θαζώο θαη ησλ
ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ νξηνζέηεζεο, ήηνη :
 Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ
 Β. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
 Γ. ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ
 ΥΔΓΗΟ Α.3 : ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΠΗ ΥΑΡΣΖ ΓΤ (ΚΛ. 1:500)
 ΥΔΓΗΟ Β.1 : ΥΑΡΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ (ΚΛ. 1: 10000)
 ΥΔΓΗΟ Β.2 : ΥΑΡΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ (ΤΠΟΒΑΘΡΟ GOOGLE
EARTH – ΚΛ. 1: 5000)
 ΥΔΓΗΟ Β.3 : ΥΑΡΣΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΟΡΗΟΘΔΣΖΔΧΝ
(ΤΠΟΒΑΘΡΟ GOOGLE EARTH – ΚΛ. 1:2500)
 Εγκρίνει ηη θεώρηζη ηνπ, από Ηνπλίνπ 2019, ζρεδίνπ Α.1 : Οξηδνληηνγξαθία θι.
1: 250 από ηελ Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο
θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ., γηα
ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηεο.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμμαηεύοσζα

ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ

ΘΟΥΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟY
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