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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης  7ης/ 31.03.2020 TAKTIKH ζσνεδρίαζης 

ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:   28/2020 

    Θέμα 6ο:  Έγκριζη και παραλαβή ηης μελέηης : «Μελέηες γεωλογικής καηαλληλόηηηας ηοσ 

Σοπικού Ρσμοηομικού Βραταηίοσ». 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     31η Μαρηίοσ έηοσς 2020 ημέρα  Σρίηη και  

ώρα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   πκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 2368/24.03.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε (ζε ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ) ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ  

επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο  

δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο πκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.., θαζώο θαη ηεο ππαιιήινπ πνπ  

ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 27, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Πρεδάρες Γεώργηος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

9. Ρόδος Νηθόιαος 

10. Καιιίρε Μαρία 

11. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

12. ηάτος Αλδρέας 

13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

16. Ραταληώηες Νηθόιαος 

17. Παληαδής Παλαγηώηες 

18. Γεκεηρίοσ Μαρία 

19. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

20. Ληάθος Μηταήι 

21. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

 

Οσδείς 

 

 

 

 

 

 

 

    

                 

 

ΑΔΑ: ΩΕΡ0Ω9Π-ΒΨΞ



 2 

22. Βοσδούρες Νηθόιαος 

23. Κακπίηες Γεώργηος 

24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Καραθωηηάς Γεώργηος 

26. Περρής Νηθόιαος 

27. Βοσδούρες Γεώργηος  

 

  Σηη ζσνεδρίαζη κλήθηκαν νόμιμα και απάνηηζαν ζηην ηηλεθωνική κλήζη οι Πρόεδροι ηων 

Κοινοηήηων : 

 

1. Κεταγιάς Περίανδρος            Πρόεδρος Κοινόηηηας Βοταϊκού 

2. Καλογερόποσλος Ανδρέας                                Πρόεδρος Κοινόηηηας Βέλοσ 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 6ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ 

έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο : «Μειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ηνπ Σνπηθνύ Ρπκνηνκηθνύ 

Βξαραηίνπ», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο , ε νπνία έρεη σο θάησζη :    

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έρνληαο ππόςε:  

1. Σν θάθειν ηεο κειέηεο «Μειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ηνπ Σνπηθνύ Ρπκνηνκηθνύ Βξαραηίνπ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 183 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί δηνίθεζεο ζπκβάζεο κειέηεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 7756/27-08-2019 ύκβαζε γηα ηε ζύληαμε ηεο πην πάλσ αλαθεξόκελεο κειέηεο κεηαμύ 

ηνπ Γεκάξρνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο θαη ηνπ κειεηεηή θ
ν
 Κσλ/λν ηεξγηόπνπιν. 

4. Σελ ζπκβαηηθή πξνζεζκία ηεο κειέηεο, ε νπνία νξηδόηαλ ζε έμη  (6) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. 

5. Σελ κειέηε ε νπνία ππνβιήζεθε εκπξόζεζκα ζηελ Τπεξεζία καο κε Α.Π.: 792/29-01-2020 

6. Tελ από 07-02-2020 βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη 

Πνιενδνκίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία βεβαηώλεηαη πσο ε κειέηε ππεβιήζε εκπξόζεζκα θαη ν αλάδνρνο έρεη 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο θαη  

7. Σα ζηνηρεία ηνπ ηεύρνπο ηεο ελ ιόγσ κειέηεο πνπ έρεη ζαλ ζθνπό ηνλ θαζνξηζκό ηεο γεσινγηθήο 

θαηαιιειόηεηαο ηεο πεξηνρήο ΔΣΠΑΚΟ ζηελ Κνηλόηεηα Βξαραηίνπ, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο από θπζηθνύο θηλδύλνπο. ηελ κειέηε έγηλε αλαθνξά ζηε δηεξεύλεζε ησλ ππεδαθηθώλ ζπλζεθώλ 

ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά: ζηε γεσκνξθνινγία, ζηε ιηζνινγία - ζηξσκαηνγξαθία, ζηελ  ηεθηνληθή 

δνκή, ζηελ πδξνινγία - πδξνγεσινγία, ζηε ζεηζκηθόηεηα θαζώο θαη ζηε ζεηζκηθή επηθηλδπλόηεηα απηώλ. Δπηπιένλ, 

έγηλε αλαθνξά ζηα ηερληθνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαζώο 

θαη εθηίκεζε ηεο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξάο απηώλ ζε ζρέζε κε ηελ εμεηαδόκελε θαηαιιειόηεηα. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δηεξεπλήζεσλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα νηθεία θεθάιαηα θαη απνδίδνληαη ζην 

ζπλεκκέλν ζηελ κειέηε Υάξηε Γεσινγηθήο Καηαιιειόηεηαο. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ: 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Σελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ηεο κειέηεο: «Μειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ηνπ Σνπηθνύ Ρπκνηνκηθνύ 

Βξαραηίνπ». 

Ο Πξντζηάκελνο 
Γ/λζεο Σ.Τ. 

 
Γεκήηξηνο Πνιίηεο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΠΔ3 
 

   

   ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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   Σν  ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο θαη κεηά από 

ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε όπσο εηδηθόηεξα ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

      Δγθξίλεη θαη παξαιακβάλεη ηελ κειέηε «Μελέηη γεωλογικής καηαλληλόηηηας ηοσ Σοπικού 

Ρσμοηομικού Βραταηίοσ» ηνπ ηδηώηε κειεηεηή Κων/νοσ ηεργιόποσλοσ. 

 

 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  28/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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