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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

 Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό    14/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 168/2016            

       

  ΘΔΜΑ: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ 
ΕΡΓΟΤ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΟΔΟΤ ΠΕΣΡΟΤ ΠΑΛΛΗ ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ 
ΜΕΘΑΝΩΝ» 
 
ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ13 

ε
 ηνπ κήλα  

Iνπλίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 19:00 κκ. ζπλήιζε 

ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  

αξηζκ. 3305/9-06-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ 

επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 95 ηνπ 

Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 13, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παρόληες  

1.-Παηοσιηάς  Κωλζηαληίλος (Πρόεδρος),  2.- Παληειής Βαζίιεηος, 3.- Μπαθάιε  

Μαρίλα, 4.- ηάϊθοσ Μαρία, 5.- Υρηζηόθας  Δσζηράηηος, 6.-ακπάλες  

Γεκήηρηος, 7.- Καλέιιοσ Διέλε, 8.- Καθούρες Νηθόιαος, 9.- Οηθολόκοσ 

ηράηος, 10- Κερακίδας Γεώργηος,  11.- Καρλέδες  πσρίδωλ, 12.- Μπηζηίλα 

Γέζποηλα,13.Παπαϊωάλλοσ πσρίδωλ 

 

Απόληεο 

1.Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο,2.Αλαγλσζηόπνπινο Γεώξγηνο,3.Μπόγξεο 

Νηθόιανο,4.Μπάθαο Νεθηάξηνο,5.Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο,6.Αλδξένπ 

Υξπζνύια,7..Ρειάθε Θενδώξα,8.Αζαλαζίνπ άββαο. 

 

  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο, 2.-Κνηδηάο ηακάηηνο 

Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 3.- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο.4.-Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. 

Άλσ Φαλαξίνπ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, .2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά,3.-

Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο,4.-Υαηδίλαο Γεώξγηνο 

Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ, 5.-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο,6.-Καπέιινο 

Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά 

 



2 

 

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 

 

 

Αρηζκός Θέκαηος:  4
ο
                                           ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ:168/2016 

 

 ΘΔΜΑ: ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ 
ΕΡΓΟΤ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΟΔΟΤ ΠΕΣΡΟΤ ΠΑΛΛΗ ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ 
ΜΕΘΑΝΩΝ» 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην 4

ν
 ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ 

θ. Γήκαξρν ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ην ππ αξηζ.100018/2-6-2016 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ.Ν. κε ην νπνίν πξνηείλνληαη ζρεηηθά 

κε ην αλσηέξσ ζέκα ηξνπνπνηήζεηο ηόζν από ηελ Π.Δ.Ν. όζν θαη από ηνλ αλάδνρν 

ηνπ έξγνπ νη νπνίεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ιόγνπο ιεηηνπξγηθνύο, νηθνλνκηθνύο θαη 

αζθάιεηαο. 

Α)Πξνηεηλόκελεο από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηξνπνπνηήζεηο: 

1.Σξνπνπνίεζε-πξνζαξκνγή ηνπηθά ηεο πςνκεηξηθήο κειέηεο ηεο νδνύ 

Π.Πάιιε,όπνπ απηό είλαη εθηθηό,έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη ηα θαηώθιηα ησλ 

ππαξρόλησλ νηθηώλ ζα βξίζθνληαη ςειόηεξα ηεο λέαο νδνύ.Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ,ζα παξαδνζνύλ από ηνλ αλάδνρν ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζεθε» θαζώο θαη 

κεθνηνκή,ε νπνία ζα παξνπζηάδεη ιεπηνκεξώο ηελ πινπνηεκέλε πςνκεηξηθή κειέηε 

ηνπ δξόκνπ. 

2.Έλα ηκήκα ηεο νδνύ από ηελ κεζαία δηαζηαύξσζε θαη πξνο ηελ νδό 25
εο

 

Μαξηίνπ,λα πινπνηεζεί θαηά έλα κέηξν ζηελόηεξν (πιάηνο δξόκνπ καδί κε ηα ξείζξα 

5,00 κέηξα αληί 6,00 κέηξα πνπ πξνβιεπόηαλ ζηελ κειέηε) δηόηη ζην ηκήκα απηό 

ξπκνηνκείηαη ππάξρνπζα θαηνηθία κε βεξάληα θαη πξέπεη λα ππάξρεη αζθαιήο 

πξόζβαζε ζην θηίξην από ηελ νδό. 

3.Σνπνζέηεζε αγσγνύ ύδξεπζεο δηαηνκήο Φ125 ΡΔ ΡΝ16 αληί γηα Φ90 ΡΔ ΡΝ16 πνπ 

πξνβιεπόηαλ ζηελ αξρηθή κειέηε,πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο 

πδξνδόηεζεο κεγαιύηεξνπ ηκήκαηνο νηθηζκνύ. 

Β)Πξνηεηλόκελεο από ηνλ αλάδνρν ηξνπνπνηήζεηο: 

1.Σνπνζέηεζε πιαθώλ πεδνδξνκίνπ ηεο εηαηξείαο MELIS BLOCK δηαζηάζεσλ 50 

επί 50 εθαηνζηώλ ,ρξώκαηνο ιεπθνύ,κεγαιύηεξεο αληνρήο από ηηο πξνβιεπόκελεο 

ηεο κειέηεο (πάρνο 5 εθ. αληί γηα 3 εθ.) 

 Σν άξζξν γηα ηελ πιεξσκή ηνπο (ΟΓΟ Β-52) έρεη πην ρακειή ηηκή κνλάδαο 13,80 

επξώ αλά η.κ. αληί ηνπ ππάξρνληνο άξζξνπ (ΟΓΟ Β-81) ηεο κειέηεο κε ηηκή 17,30 

επξώ αλά η.κ.  

Σν ιεπθό πξνηείλεηαη γηα ιόγνπο νκνηνκνξθίαο δεδνκέλνπ όηη όια ηα πεδνδξόκηα ηεο 

Λνπηξόπνιεο Μεζάλσλ έρνπλ επηζηξσζεί κε ηδίνπ ρξώκαηνο πιάθεο. 

 ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   

Αθού έιαβε σπόψε ηο ππ αξηζ.100018/2-6-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ 

Έξγσλ ηεο Π.Δ.Ν. θαη γλσξίδνληαο όηη νη πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο επί ηεο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΟΔΟΤ ΠΕΣΡΟΤ ΠΑΛΛΗ 
ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ ΜΕΘΑΝΩΝ» έσοςν ωρ στόσο να κάνοςν το έπγο 
ασυαλέστεπο , λειτοςπγικότεπο και εξοικονομούν πόποςρ,       
      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α εγκπίνει τιρ κάτωθι τποποποιήσειρ  
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      1.Σξνπνπνίεζε-πξνζαξκνγή ηνπηθά ηεο πςνκεηξηθήο κειέηεο ηεο νδνύ 

Π.Πάιιε,όπνπ απηό είλαη εθηθηό,έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη ηα θαηώθιηα ησλ 

ππαξρόλησλ νηθηώλ ζα βξίζθνληαη ςειόηεξα ηεο λέαο νδνύ.Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ,ζα παξαδνζνύλ από ηνλ αλάδνρν ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζεθε» θαζώο θαη 

κεθνηνκή,ε νπνία ζα παξνπζηάδεη ιεπηνκεξώο ηελ πινπνηεκέλε πςνκεηξηθή κειέηε 

ηνπ δξόκνπ. 

2.Έλα ηκήκα ηεο νδνύ από ηελ κεζαία δηαζηαύξσζε θαη πξνο ηελ νδό 25
εο

 

Μαξηίνπ,λα πινπνηεζεί θαηά έλα κέηξν ζηελόηεξν (πιάηνο δξόκνπ καδί κε ηα ξείζξα 

5,00 κέηξα αληί 6,00 κέηξα πνπ πξνβιεπόηαλ ζηελ κειέηε) δηόηη ζην ηκήκα απηό 

ξπκνηνκείηαη ππάξρνπζα θαηνηθία κε βεξάληα θαη πξέπεη λα ππάξρεη αζθαιήο 

πξόζβαζε ζην θηίξην από ηελ νδό. 

3.Σνπνζέηεζε αγσγνύ ύδξεπζεο δηαηνκήο Φ125 ΡΔ ΡΝ16 αληί γηα Φ90 ΡΔ ΡΝ16 πνπ 

πξνβιεπόηαλ ζηελ αξρηθή κειέηε,πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο 

πδξνδόηεζεο κεγαιύηεξνπ ηκήκαηνο νηθηζκνύ. 

 4.Σνπνζέηεζε πιαθώλ πεδνδξνκίνπ ηεο εηαηξείαο MELIS BLOCK δηαζηάζεσλ 50 

επί 50 εθαηνζηώλ ,ρξώκαηνο ιεπθνύ,κεγαιύηεξεο αληνρήο από ηηο πξνβιεπόκελεο 

ηεο κειέηεο (πάρνο 5 εθ. αληί γηα 3 εθ.) 

 Σν άξζξν γηα ηελ πιεξσκή ηνπο (ΟΓΟ Β-52) έρεη πην ρακειή ηηκή κνλάδαο 13,80 

επξώ αλά η.κ. αληί ηνπ ππάξρνληνο άξζξνπ (ΟΓΟ Β-81) ηεο κειέηεο κε ηηκή 17,30 

επξώ αλά η.κ.  

Σν ιεπθό πξνηείλεηαη γηα ιόγνπο νκνηνκνξθίαο δεδνκέλνπ όηη όια ηα πεδνδξόκηα ηεο 

Λνπηξόπνιεο Μεζάλσλ έρνπλ επηζηξσζεί κε ηδίνπ ρξώκαηνο πιάθεο. 

        
 
Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 168/2016.  

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 


