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Επηηροπής Ποηόηεηας Ζφής Δήκοσ Παηρέφλ 

ηες 21
ες

 Δεθεκβρίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 21
ε
 Δεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00 π.κ. 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 

10/17-12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Επηηροπής 

Ποηόηεηας Ζφής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 436/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα ηξία (3) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο – Αληηπξόεδξνο 3) 

Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 5) Ήξα – 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο 6) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 7) Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 8) Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 9) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο –

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο– ηαθηηθό κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 95/2020)  

Ο θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο – Αληηπξόεδξνο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 96/2020). 

Ο θ. Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 97/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Κνξδάο θαη Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθά κέιε δελ εηζήιζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...………………………..……………………….…………..…….……….…… 
ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, πξηλ από ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα «Παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πλδέζκνπ 

Γηαρείξηζεο ηεξεώλ απνβιήησλ (Τ.ΓΗ..Α.) Ν. Αραΐαο, επί ηεο νδνύ Δξκνύ, κεηαμύ ησλ νδώλ Ρ. 

Φεξαίνπ θαη Μαηδώλνο», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 

17678/18-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 17485/15-12-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ - Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο (Γ/λζε 

Πνιενδνκηθνύ - Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο – Σκήκα πγθνηλσληαθνύ θαη 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο- αο 

ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ζην ππ’ αξηζ. 494/04.11.2020 

έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ..Α.) Ν. Αραΐαο, ζρεηηθά κε ηελ 

παξαρώξεζε δύν ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πιεζίνλ ησλ γξαθείσλ ηνπ, πνπ ζηεγάδνληαη επί ηεο νδνύ 

Δξκνύ αξ. 51, πξνο θάιπςε ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη παξαθαινύκε γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπ σο ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010) θαη ηνπ αξζξ. 5, παξ. 13(α) ηνπ Ν. 4623/19 

(ΦΔΚ 134/η.Α΄/2019). -Δπί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ζαο πιεξνθνξνύκε όηη: -Α) κε ηελ ππ’ αξηζ. 

650/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

1463/69171/19.05.2015 όκνηα απόθαζε ηεο Γ/λζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο ΑΓΠΓΔΗ, έρεη εγθξηζεί ν 

Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θαη ην ρέδην Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνύ Πεξηνξηζκνύ ηεο 

ηάζκεπζεο, πνπ ηζρύεη ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο πόιεο, ελώ κε ηε ππ’ αξηζ. 385/2017 αληίζηνηρε 
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απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, όπσο λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 314469/14.12.2017 

όκνηα απόθαζε ηεο Γ/λζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο ΑΓΠΓΔΗ, εγθξίζεθαλ ζεκεηαθέο ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ ρεδίνπ Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο. -Β) κε ηελ ππ’ αξηζ. 19/30.04.2020 απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, εγθξίζεθαλ ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ «Καζνξηζκό νδώλ σο 

πεδόδξνκσλ, πνδειαηόδξνκσλ, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο θ.ιπ. ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κάησ Πόιεο», γηα ηελ νπνία αθόκα εθθξεκεί ε έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο λνκηκνπνίεζεο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηεο ΑΓΠΓΔΗ. -ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο θαη δηαγξάκκαηα δελ πεξηιακβάλεηαη ε 

παξαρώξεζε ησλ αηηνύκελσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, δεδνκέλνπ όηη ν ζπγθεθξηκέλνο ύλδεζκνο 

απνηειεί λενζύζηαην θνξέα, ζύκθσλα θαη κε ηελ ζπζηαηηθή ηνπ πξάμε (ππ’ αξηζ. 10944, αξζξ. 3, 

ΦΔΚ 439/η.Β’13.02.2020). -ρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ ξύζκηζε, ε ππεξεζία καο εθθξάδεη ηελ 

αληίζεηε άπνςή ηεο, όπσο ηελ έρεη εθθξάζεη θαη ζε άιιεο αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο, δεδνκέλνπ όηη: -

α) απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ παξαρώξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο είλαη 

ε ύπαξμε ππεξεζηαθνύ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 207/1.3.2000 γεληθή απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ν ύλδεζκνο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ δελ δηαζέηεη. -β) 

ιόγσ ηεο κε ύπαξμεο ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ, είλαη πηζαλόλ όηη ε ζέζε ζηάζκεπζεο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη από ηδησηηθά νρήκαηα, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα αζηπλόκεπζεο -γ) ζα κεησζεί 

αθόκα πεξηζζόηεξν ν ήδε πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνύ Πεξηνξηζκνύ ηεο ηάζκεπζεο ζην θέληξν ηεο πόιεο -δ) γηα 

ιόγνπο δενληνινγίαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο, ην ίδην δηθαίσκα ζα απνθηήζνπλ θαη άιιεο ππεξεζίεο, 

εξγαδόκελνη θ.ιπ. ζην Ηζηνξηθό Κέληξν -Δπίζεο, ηα γεσκεηξηθά - ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ 

Δξκνύ θαη κεηά από απηνςία αξκνδίσλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ - 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, θαηαγξάθνληαη σο αθνινύζσο: -*ε νδόο Δξκνύ, ζην 

ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Ρ. Φεξαίνπ θαη Μαηδώλνο, είλαη πιάηνπο 10,35 κ., κε θαηαζθεπαζκέλν 

εθαηέξσζελ πεδνδξόκηα πιάηνπο 3,40 κ. -*επί ηεο βόξεηαο πιεπξάο ηεο αλσηέξσ νδνύ, ζην ππόςε 

ηκήκα ηεο, όπνπ πθίζηαηαη ε έδξα ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ, πξόθεηηαη λα 

νξηνζεηεζεί ζηαζκόο νρεκάησλ ΣΑΞΗ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 19/2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο -*επί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηεο αλσηέξσ νδνύ, ζην ππόςε ηκήκα ηεο, ηζρύεη ε 

απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε απόζηαζε 20 κ. από ηνλ θσηεηλό ζεκαηνδόηε, πνπ 

επξίζθεηαη επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Δξκνύ θαη Μαηδώλνο, -Δλαιιαθηηθά ε Δπηηξνπή 

ιακβάλνληαο ππόςε: -α) ηα ιεηηνπξγηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ Δξκνύ -β) ηηο 

ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα πιάηε θίλεζεο – ζηάζκεπζεο νρεκάησλ -γ) ην αξζξ. 

5, παξ. 13(α) ηνπ Ν. 4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/2019) -δ) ηελ παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 3542/07 θαη ην Ν.4313/14 θαη -ε) όια ηα 

ζρεηηθώο εθηεζέληα  -εγθξίλεη: -Σελ παξαρώξεζε κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηεο λόηηαο 

πιεπξάο ηεο νδνύ Δξκνύ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Ρ. Φεξαίνπ θαη Μαηδώλνο, ε νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ 

(Τ.ΓΗ..Α.) Ν. Αραΐαο -Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ 

έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. 

Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ην αξκόδην ζπλεξγείν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ 

θαη Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα νξηνζεηήζεη ηελ ππόςε ζέζε, ηνπνζεηώληαο ηηο αληίζηνηρεο 

ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο Ρ-39 (απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο), καδί κε ηηο αληίζηνηρεο πξόζζεηεο 

(“Τ.ΓΗ..Α. ΔΚΣΟ”), ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο, ζύκθσλα κε ηo δηάγξακκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ 

παξνύζα εηζήγεζε. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο Μηραήι Αλαζηαζίνπ. 

 

Η Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ 

εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε ππ’ όςηλ ηνλ 

ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ζην ππ’ αξηζ. 494/04.11.2020 έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ 

Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ..Α.) Ν. Αραΐαο, ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε δύν ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο πιεζίνλ ησλ γξαθείσλ ηνπ, πνπ ζηεγάδνληαη επί ηεο νδνύ Δξκνύ αξ. 51, πξνο θάιπςε 
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ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ηνπ πλδέζκνπ θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα θαηεπείγνλ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 
Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

Α)  Με ηελ ππ’ αξηζ. 650/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 1463/69171/19.05.2015 όκνηα απόθαζε ηεο Γ/λζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο ΑΓΠΓΔΗ, 

έρεη εγθξηζεί ν Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο θαη ην ρέδην Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνύ 

Πεξηνξηζκνύ ηεο ηάζκεπζεο, πνπ ηζρύεη ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο πόιεο, ελώ κε ηε ππ’ αξηζ. 

385/2017 αληίζηνηρε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, όπσο λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 

314469/14.12.2017 όκνηα απόθαζε ηεο Γ/λζεο Σερληθνύ Διέγρνπ ηεο ΑΓΠΓΔΗ, εγθξίζεθαλ 

ζεκεηαθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ρεδίνπ Δθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο. 

Β)  Με ηελ ππ’ αξηζ. 19/30.04.2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, εγθξίζεθαλ 

ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ «Καζορηζκό οδώλ φς πεδόδροκφλ, ποδειαηόδροκφλ, ρσζκίζεης 

θσθιοθορίας θαη ζηάζκεσζες θ.ιπ. ζηελ περηοτή ηες Κάηφ Πόιες», γηα ηελ νπνία αθόκα 

εθθξεκεί ε έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο λνκηκνπνίεζεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο ΑΓΠΓΔΗ. 

ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο θαη δηαγξάκκαηα δελ πεξηιακβάλεηαη ε παξαρώξεζε ησλ 

αηηνύκελσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, δεδνκέλνπ όηη ν ζπγθεθξηκέλνο ύλδεζκνο απνηειεί λενζύζηαην 

θνξέα, ζύκθσλα θαη κε ηελ ζπζηαηηθή ηνπ πξάμε (ππ’ αξηζ. 10944, αξζξ. 3, ΦΔΚ 

439/η.Β’13.02.2020). 

ρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ ξύζκηζε, ε Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο εθθξάδεη ηελ αληίζεηε άπνςή ηεο, όπσο ηελ έρεη εθθξάζεη θαη ζε άιιεο αληίζηνηρεο 

πεξηπηώζεηο, δεδνκέλνπ όηη:  

α) Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ παξαρώξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηηο δεκόζηεο 

ππεξεζίεο είλαη ε ύπαξμε ππεξεζηαθνύ νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 207/1.3.2000 γεληθή 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην νπνίν ν ύλδεζκνο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ δελ 

δηαζέηεη. 

β) Λόγσ ηεο κε ύπαξμεο ππεξεζηαθώλ νρεκάησλ, είλαη πηζαλόλ όηη ε ζέζε ζηάζκεπζεο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη από ηδησηηθά νρήκαηα, ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα αζηπλόκεπζεο. 

γ) Θα κεησζεί αθόκα πεξηζζόηεξν ν ήδε πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνύ Πεξηνξηζκνύ ηεο ηάζκεπζεο ζην θέληξν 

ηεο πόιεο. 

δ) Γηα ιόγνπο δενληνινγίαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο, ην ίδην δηθαίσκα ζα απνθηήζνπλ θαη 

άιιεο ππεξεζίεο, εξγαδόκελνη θ.ιπ. ζην Ηζηνξηθό Κέληξν  

Δπίζεο, ηα γεσκεηξηθά - ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ Δξκνύ θαη κεηά από απηνςία 

αξκνδίσλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ - Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο, θαηαγξάθνληαη σο αθνινύζσο:  

 Ζ νδόο Δξκνύ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Ρ. Φεξαίνπ θαη Μαηδώλνο, είλαη πιάηνπο 

10,35 κ., κε θαηαζθεπαζκέλν εθαηέξσζελ πεδνδξόκηα πιάηνπο 3,40 κ.  

 Δπί ηεο βόξεηαο πιεπξάο ηεο αλσηέξσ νδνύ, ζην ππόςε ηκήκα ηεο, όπνπ πθίζηαηαη ε έδξα 

ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ, πξόθεηηαη λα νξηνζεηεζεί ζηαζκόο νρεκάησλ 

ΣΑΞΗ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 19/2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. 

 Δπί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηεο αλσηέξσ νδνύ, ζην ππόςε ηκήκα ηεο, ηζρύεη ε απαγόξεπζε 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε απόζηαζε 20 κ. από ηνλ θσηεηλό ζεκαηνδόηε, πνπ επξίζθεηαη επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ Δξκνύ θαη Μαηδώλνο,  

   

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής, ιακβάλνληαο ππόςε  

α)   Σα ιεηηνπξγηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ Δξκνύ,  

β)   Σηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα πιάηε θίλεζεο – ζηάζκεπζεο νρεκάησλ  

γ)   Όια ηα ζρεηηθώο εθηεζέληα,  

ΑΔΑ: 6ΣΥΥΩΞΙ-ΗΞ3



 

  ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010), ην αξ. 5, παξ. 13(α) 

ηνπ Ν. 4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/2019) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν.2696/99 

(Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 3542/07 θαη ην Ν.4313/14 εγθρίλεη ηελ 

παρατώρεζε κίας ζέζες ζηάζκεσζες οτεκάηφλ επί ηες λόηηας πιεσράς ηες οδού Ερκού, ζην 

ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Ρ. Φεξαίνπ θαη Μαηδώλνο, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ηνπ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ..Α.) Ν. Αραΐαο.  

  Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ έγθξηζή ηεο από 

ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, 

ην αξκόδην ζπλεξγείν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ ζα νξηνζεηήζεη ηελ ππόςε ζέζε, ηνπνζεηώληαο ηηο αληίζηνηρεο ξπζκηζηηθέο 

πηλαθίδεο Ρ-39 (απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο), καδί κε ηηο αληίζηνηρεο πξόζζεηεο (“Τ.ΓΗ..Α. 

ΔΚΣΟ”), ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο, ζύκθσλα κε ηo δηάγξακκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα 

απόθαζε. 

 

  Η παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ Αποθεληρφκέλε 

Δηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Δσηηθής Ειιάδος θαη Θολίοσ. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                          Σα  σκκεηέτοληα Μέιε 
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