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Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 30
εο

 Απξηιίνπ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 30
ε
 Απξηιίνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε αξηζκφ 3/23-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε 

Πξάμε Ννκνζεηηθνχ 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 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη 

για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19, 

αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξφεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο  - Αληηπξφεδξνο, 3) 

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθφ κέινο, 4) Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθφ κέινο, 5) Ήξα - 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθφ κέινο, 6) Θεφδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθφ κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνχξνο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο (ζηελ ζέζε 

ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο θ. Ρψξνπ Γεσξγίνπ). 

Οη θ.θ. Πιέζζαο Γηνλχζηνο θαη Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απφθαζεο 19/2020). 

Ο θ. Σζηκπνχθεο Ησάλλεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απφθαζεο 19/2020).  

Ο θ. Πιέζζαο Γηνλχζηνο απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απφθαζεο 22/2020).  

Ο θ. Βνξίζεο Γηνλχζηνο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο 

πνπ αληηκεηψπηζε.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….………… 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην (1o) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ην ππ' αξηζ. 4591/21-4-2020 δηαβηβαζηηθφ 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ' αξηζ. 4360/13-4-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ Γφκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο (Γ/λζε 

Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο– Σκήκα πγθνηλσληαθνχ θαη 

Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ), ε νπνία έρεη σο εμήο: ΘΔΜΑ: «Καζνξηζκφο νδψλ σο πεδφδξνκσλ, 

πνδειαηφδξνκσλ, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο θ.ιπ. ζηελ πεξηνρή ηεο Κάησ Πφιεο».- 

αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ην ζρεκαηηζζέληα θάθειν ν νπνίνο αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ νδψλ σο 

πεδφδξνκσλ, πνδειαηφδξνκσλ, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο θ.ιπ. ζηελ πεξηνρή ηεο Κάησ 

Πφιεο θαη παξαθαινχκε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ σο ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ 

ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, 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 ζέκαηνο ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ε 

Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εθπφλεζε κειέηε κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε 
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Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ Παηξψλ», ε νπνία εληάρζεθε ζηνλ Θεκαηηθφ ζηφρν 

«Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ» θαη 

ζην είδνο δξάζεο 6.e.1.1 Παξεκβάζεηο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο ΒΑΑ (Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε) 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 20.564.000 €. Ζ Πξάμε πεξηιακβάλεη 4 επηκέξνπο 

δξάζεηο (ππνέξγα), αλάκεζα ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ε Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε 

Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ Πάηξαο Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πφιε) & Γηαδξνκή 3 (Γίθηπν Πνδειαηνδξφκσλ), 

πξνυπνινγηζκνχ 11.912.360 €. -Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλαθέξεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζην 

ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο.  Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ππνβάζκηζεο πνπ παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθφ θέληξν 

θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλάπιαζήο ηνπ κε ζηφρν ηελ αλαδσνγφλεζή ηνπ & ηελ αλάδεημε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο. Με ηε αλσηέξσ κειέηε επηδηψθεηαη ε ζχλζεζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαη βηψζηκνπ ζπλφινπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, έηζη 

ψζηε λα  απνδνζεί ζηνπο πνιίηεο ηεο Πάηξαο θαη ζηνπο επηζθέπηεο, ε πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ 

αηζζεηηθά, ιεηηνπξγηθά θαιχηεξε θαη πην θηιηθή, ελψ ηαπηφρξνλα λα βνεζεζεί ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο πφιεο. -Κεληξηθή ηδέα ηεο αξρηηεθηνληθήο ζχλζεζεο είλαη ε ράξαμε ηξηψλ (3) 

Γηαδξνκψλ – Πεξηπάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε πεξηήγεζε απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

αμηφινγσλ κλεκείσλ ηεο αξραίαο & λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, κέζσ πεδφδξνκσλ & νδψλ ήπηαο 

θπθινθνξίαο πξνζθέξνληαο κία δηαθνξεηηθή - αλαβαζκηζκέλε αηζζεηηθή δηάζηαζε θαη πνηφηεηα ζην 

ρψξν ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ. Οη δηαδξνκέο απηέο κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ είηε κνλνζήκαληα είηε 

ζπλδπαζκέλεο κεηαμχ ηνπο, ελψ ζρεδηάζζεθαλ, θαηά ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, σο εληαία δηαδξνκή, 

πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο λα δηαζρίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ 

ηζηνξηθνχ θέληξνπ.-πγθεθξηκέλα ε Γηαδξνκή 1 - Πεξίπαηνο Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ: ζπλδέεη ηελ 

θάησ κε ηελ άλσ πφιε κέζσ ηνπ θεληξηθνχ πεδφδξνκνπ ηεο νδνχ Γεξνθσζηνπνχινπ, δηαζρίδνληαο ην 

βαζηθφ ηκήκα ηεο άλσ πφιεο θαη πεξηιακβάλνληαο ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Αξραηνινγηθνχο Υψξνπο 

ηεο πφιεο (Κάζηξν, Αξραίν Χδείν, Ρσκατθφ Ηππφδξνκν, Παιαηφ Γεκνηηθφ Ννζνθνκείν). -Γηα θάζε 

κία απφ ηηο νδνχο ηεο πεξηνρήο κειέηεο κειεηήζεθαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρηηεθηνληθή πξφηαζε 

ηεο Μειέηεο «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ Παηξψλ»,  ηα εμήο: -*Πεξηνρέο 

επηηξεπφκελεο ζηάζκεπζεο. -*Πεξηνρέο απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο -*Οξηνζέηεζε ζέζεσλ εηδηθψλ 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο (θνξηνεθθφξησζεο, πνδειάησλ, κεραλνθίλεησλ δηθχθισλ θ.α.) -*Γπλαηφηεηα 

θαζνξηζκνχ απνθιεηζηηθψλ δηαδξφκσλ ή νπηηθά δηαρσξηζκέλσλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο πνδειάησλ -

*Λσξίδεο θπθινθνξίαο θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (ηδηαίηεξα γηα ηα ππφ δηάλνημε ηκήκαηα 

νδψλ) -*Θέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο -*Γηαβάζεηο πεδψλ -*Δηδηθέο δηαγξακκίζεηο -*Οη 

αλάγθεο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ). -Οη πξνηεηλφκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα φιε ηελ 

πεξηνρή κειέηεο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:-*ΟΓΟ ΑΡΑΣΟΤ: - i) Δθαηέξσζελ απαγφξεπζε ζηάζεο 

θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζην ηκήκα ηεο απφ ηελ νδφ Μαηδψλνο έσο ηελ νδφ Κνξίλζνπ –

ii)Μεηαθνξά ηεο ζέζεο θνξηνεθθφξησζεο πνπ επξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Αξάηνπ, δπηηθά ηεο νδνχ 

Καλαθάξε, ζε λέα ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα 20,00 κ. δπηηθά ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε  -*ΟΓΟ ΑΓ. 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ: -A) Σκήκα απφ Μαηδψλνο έσο Κνξίλζνπ -Τινπνίεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

πεδφδξνκνπ, κε νπηηθά δηαρσξηζκέλε ισξίδα ειάρηζηνπ πιάηνπο 2.50κ. γηα ηελ θπθινθνξία ησλ 

πνδειάησλ -B) Σκήκα απφ Κνξίλζνπ έσο Ζθαίζηνπ -i) Καζνξηζκφο ηεο σο πνδειαηφδξνκνπ κε 

απνθιεηζηηθφ δηάδξνκν δηπιήο θαηεχζπλζεο πνδειάηνπ ζηε λφηηα πιεπξά ηεο -ii) Αιιαγή ηεο 

δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο: -α) κείσζε θαηά 3,50κ., ιφγσ νξηνζέηεζεο πνδειαηφδξνκνπ ζηελ λφηηα 

πιεπξά -β) κείσζε θαηά 2,20κ., κε ηε δεκηνπξγία πξνεμνρήο ηνπ πεδνδξνκίνπ επί ηεο βφξεηαο 

πιεπξάο, αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Κνξίλζνπ, αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο 

κε ηελ νδφ Καλαθάξε, δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Καξατζθάθε, αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο 

ηεο κε ηελ νδφ Αι. Τςειάληνπ θαη δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Μεηξ. Παξζελίνπ -iii) 

Απαγφξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο επί ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο, παξαπιεχξσο ηνπ ζηνηρείνπ 

δηαρσξηζκνχ ηνπ πνδειαηφδξνκνπ -iv) Μεηαθνξά ηεο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ, 

πνπ επξίζθεηαη επί ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο νδνχ Αγ. Νηθνιάνπ, αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ 

νδφ Κνξίλζνπ, ζε λέα ζέζε, επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο νδνχ Αγ. Νηθνιάνπ, αλαηνιηθά ηεο νδνχ 

Κνξίλζνπ -v) Καηάξγεζε ηνπ ρψξνπ απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κήθνπο 10,00 κ., 
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έκπξνζζελ ηνπ μελνδνρείνπ OLYMPIC STAR, φπσο είρε εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

103/04.02.2004 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ -vi) Οξηνζέηεζε κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο 

πνδειάησλ επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο, δπηηθά ηεο νδνχ Μεηξ. Παξζελίνπ -vii) Μεηαθνξά ησλ 7 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΣΑΞΗ, πνπ επξίζθνληαη επί ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο, κεηαμχ ησλ νδψλ 

Καξατζθάθε θαη Τςειάληνπ, ζε λέα ζέζε επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο νδνχ Καξατζθάθε, λνηίσο ηεο 

ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Αγ. Νηθνιάνπ -viii) Μεηαθνξά ηεο ζηάζεο αζηηθνχ ιεσθνξείνπ, πνπ 

επξίζθεηαη επί ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο, κεηαμχ ησλ νδψλ Καλαθάξε θαη Καξατζθάθε, ζε λέα ζέζε επί 

ηεο νδνχ Αγ. Γεσξγίνπ -ix) Σξνπνπνίεζε ησλ ζεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ θσηεηλψλ 

ζεκαηνδνηψλ ηεο νδνχ Αγ. Νηθνιάνπ, ζηε ζπκβνιή ηνπο κε ηηο νδνχο Κνξίλζνπ, Καλαθάξε, 

Καξατζθάθε -*ΟΓΟ ΔΡΜΟΤ: -1. Μείσζε ηνπ πιάηνπο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαηά 2,20 κ., κε ηε 

δεκηνπξγία πξνεμνρήο ηνπ πεδνδξνκίνπ -i) εθαηέξσζελ ηεο αλσηέξσ νδνχ, αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο 

ηεο κε ηελ νδφ Αγ. Αλδξένπ -ii) επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο, δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ 

Κνξίλζνπ -iii) επί ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο, δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Καλαθάξε -iv) 

εθαηέξσζελ ηεο αλσηέξσ νδνχ, αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Καλαθάξε -v) εθαηέξσζελ 

ηεο αλσηέξσ νδνχ, δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Καξατζθάθε -2. Οξηνζέηεζε (κεηαθνξά απφ 

ηελ νδφ Αι. Τςειάληνπ) κίαο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑΜΔΑ επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο 

ηεο, αλαηνιηθά ηεο πιαηείαο Καπνδίζηξηα -*ΟΓΟ ΠΑΝΣΑΝΑΖ: -Απαγφξεπζε ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο, ζην ηκήκα  ηεο απφ ηελ νδφ  Όζσλνο Ακαιίαο έσο 

ηελ νδφ Αγ. Αλδξένπ -*ΟΓΟ ΣΡΗΧΝ ΝΑΤΑΡΥΧΝ (ΒΟΡΔΗΟ ΚΛΑΓΟ): -Καζνξηζκφο ηεο σο 

πεδφδξνκνπ, ζην ηκήκα ηεο απφ ηελ νδφ Όζσλνο Ακαιίαο έσο ηελ νδφ Αγ. Αλδξένπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ -*ΟΓΟ ΜΑΗΕΧΝΟ: -Α) Σκήκα απφ Αξάηνπ έσο 

Γνχλαξε -i) Καζνξηζκφο ηεο σο πεδφδξνκνπ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο -ii) Καηάξγεζε ησλ εηδηθψλ ζέζεσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ -iii) Καηάξγεζε φισλ ησλ 

ζέζεσλ θνξηνεθθφξησζεο επί ηεο νδνχ Μαηδψλνο -iv) Μεηαθνξά ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο δηθχθισλ 

ζε θάζεηεο νδνχο, φπνπ ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ζηάζκεπζεο ην επηηξέπεη -v)  Μεηαθνξά ησλ 

γεληθψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ, σο εμήο: -α) Ζ γεληθή ζέζε ζηάζκεπζεο ΑκεΑ, πνπ 

βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Μαηδψλνο, λνηίσο ηεο πι. Γεσξγίνπ ζα κεηαθεξζεί επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο 

ηεο νδνχ Δξκνχ, ζηελ πξψηε λφκηκε ζέζε ζηάζκεπζεο πξηλ ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Ρ. Φεξαίνπ -

β) Ζ γεληθή ζέζε ζηάζκεπζεο ΑκεΑ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Μαηδψλνο, λνηίσο ηεο νδνχ Βφηζε, 

ζα κεηαθεξζεί ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο νδνχ Παηξέσο, πξηλ ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Μαηδψλνο  -vi) 

Καηάξγεζε ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ πνπ επξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Μαηδψλνο, ζηε  ζπκβνιέο ηεο 

κε ηελ νδφ  Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηελ πιαη. Γεσξγίνπ -vii) Mεηαθνξά ησλ ζέζεσλ νρεκάησλ ΣΑΞΗ, πνπ 

επξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Μαηδψλνο (πι. Γεσξγίνπ θαη πξηλ ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Γνχλαξε) ζε 

λέα ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο νδνχ Δξκνχ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμχ ησλ 

νδψλ Ρ. Φεξαίνπ θαη Μαηδψλνο (12 ζέζεηο) -Β) Σκήκα απφ Καλάξε έσο Σξηψλ Ναπάξρσλ -Μείσζε 

ηνπ πιάηνπο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαηά 2,20 κ., κε ηε δεκηνπξγία πξνεμνρήο ηνπ πεδνδξνκίνπ επί ηεο 

αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνχ Μαηδψλνο, βνξείσο θαη λνηίσο ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηηο νδνχο 

Μηανχιε, Σζακαδνχ θαη αρηνχξε -*ΟΓΟ ΑΛ. ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ: -Α) Σκήκα απφ Αγ. Νηθνιάνπ έσο 

Δξκνχ -i) Καζνξηζκφο ηεο σο πνδειαηφδξνκνπ κε απνθιεηζηηθφ δηάδξνκν δηπιήο θαηεχζπλζεο 

πνδειάηνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο -ii) Αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε κείσζε θαηά 2,80 

κ., ιφγσ νξηνζέηεζεο πνδειαηφδξνκνπ ζηελ δπηηθή πιεπξά -iii) Απαγφξεπζε ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο, παξαπιεχξσο ηνπ ζηνηρείνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ 

πνδειαηφδξνκνπ -iv) Μεηαθνξά ηεο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ, πνπ επξίζθεηαη επί ηνπ 

αλσηέξσ ηκήκαηνο ηεο ππφςε νδνχ, ζε λέα ζέζε επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο νδνχ Δξκνχ, 

αλαηνιηθά ηεο πιαηείαο Καπνδίζηξηα -Β) Σκήκα απφ Δξκνχ έσο Βφηζε -i)Καζνξηζκφο ηεο σο 

πεδφδξνκνπ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο -ii) Καηάξγεζε θαη κε 

αλαπιήξσζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ είραλ εγθξηζεί γηα ηνλ ΟΚΑΝΑ θαη γηα ηελ η΄ Δθνξία 

Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ -Γ) Σκήκα απφ Βφηζε έσο Γνχλαξε -i) Καζνξηζκφο ηεο 

σο πνδειαηφδξνκνπ κε απνθιεηζηηθφ δηάδξνκν δηπιήο θαηεχζπλζεο πνδειάηνπ ζηε δπηηθή πιεπξά 
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ηεο -ii) Αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε κείσζε θαηά 2,55 κ., ιφγσ νξηνζέηεζεο 

πνδειαηφδξνκνπ ζηελ δπηηθή πιεπξά -iii) Μεηαθνξά ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ππεξεζηαθψλ 

νρεκάησλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κήθνπο 11,00 κ., πνπ επξίζθεηαη επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο, ζε 

λέα ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνχ Αι. Τςειάληνπ, βνξείσο ηεο 

ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Γνχλαξε κε ηαπηφρξνλε αχμεζή ηνπ ζε 20 κ., πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη θαη 

κέξνο ησλ θαηαξγνχκελσλ ζέζεσλ, πνπ επξίζθνληαη λνηίσο ηεο νδνχ Γνχλαξε -iv) Απαγφξεπζε 

ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο, παξαπιεχξσο ηνπ ζηνηρείνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ 

πνδειαηφδξνκνπ -v) Θέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 30ρικ/ψξα, έηζη ψζηε λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2-2 ηνπ θεθ. 2.1 ησλ ΟΜΟΔ-ΚΑΟ, αθνχ επί ηεο ππφςε 

νδνχ δελ δηέξρνληαη αζηηθά ιεσθνξεία ελψ θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο ησλ βαξέσλ νρεκάησλ, 

είλαη κηθξφο θαη ζπγθεθξηκέλα κηθξφηεξν ηνπ 5% -vi) Σξνπνπνίεζε ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Γνχλαξε θαη Τςειάληνπ -Γ) 

Σκήκα απφ Γνχλαξε έσο Καλάξε -i) Καζνξηζκφο ηεο σο πνδειαηφδξνκνπ κε απνθιεηζηηθφ δηάδξνκν 

δηπιήο θαηεχζπλζεο πνδειάηνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο -ii) Αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο 

κε κείσζε θαηά 2,80 κ., ιφγσ νξηνζέηεζεο πνδειαηφδξνκνπ ζηελ δπηηθή πιεπξά -iii) Απαγφξεπζε 

ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο, παξαπιεχξσο ηνπ ζηνηρείνπ 

δηαρσξηζκνχ ηνπ πνδειαηφδξνκνπ θαη επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο ππφςε νδνχ  -Δ) Σκήκα απφ 

Καλάξε έσο Σξηψλ Ναπάξρσλ -i) Οξηνζέηεζε δχν γεληθψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑΜΔΑ 

επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνχ Μαηδψλνο, ζηελ πξνβνιή ηνπ πεδφδξνκνπ Σξηψλ Ναπάξρσλ -

ii) Οξηνζέηεζε κίαο ζέζεο δηθχθισλ επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο, ζηελ πξνβνιή ηνπ πεδφδξνκνπ 

Σξηψλ Ναπάξρσλ θαη κία ζέζε δηθχθισλ αληίζηνηρα επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο -ΟΓΟ Γ. ΗΗΝΖ: -i) 

Καζνξηζκφο ηεο σο πεδφδξνκνπ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο -ii) 

Δγθαηάζηαζε λένπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Γνχλαξε – ηζίλε -iii) 

Καηάξγεζε ηεο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑκεΑ, πνπ επξίζθεηαη λνηίσο ηεο νδνπ Γνχλαξε θαη 

εμππεξέηεζή ηεο απφ ηηο γεληθέο ζέζεηο ΑκεΑ πνπ επξίζθνληαη είηε επί ηεο νδνχ Αζ. Γηάθνπ είηε 

πεξηκεηξηθά ηεο πιαη. Τςειψλ Αισλίσλ  -ΟΓΟ ΚΑΡΑΣΕΑ: -i) Καζνξηζκφο ηεο σο 

πνδειαηφδξνκνπ κε απνθιεηζηηθφ δηάδξνκν δηπιήο θαηεχζπλζεο πνδειάηνπ ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο -

ii) Αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε κείσζε θαηά 3,90 κ., ιφγσ νξηνζέηεζεο 

πνδειαηφδξνκνπ -Γηα ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο, έρνπλ εθθξάζεη ηηο γλψκεο ηνπο: -*ε Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα Κεληξηθνχ Σνκέα, φπσο θαίλεηαη ζην ππ’ αξηζ. 4/243/18.03.2019 ζπλεκκέλν έγγξαθφ ηεο, 

ζχκθσλα κε ην αξζξ. 83 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) θαζψο θαη -*ην Β΄ 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα Παηξψλ (κε ην ππ’ αξηζ.1016/49/8α/08.02.2019 έγγξαθν), -*ην ΔΚΑΒ (κε ην ππ’ 

αξηζ. 3119/16.05.2019 έγγξαθν) θαη -*ε Γ/λζε Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Ν. Αραΐαο (κε ην ππ’ 

αξηζ. 2876 Φ 601.7/03.04.2019 έγγξαθν), ζχκθσλα κε ηελ παξ. Α1 ηεο ππ’ αξηζ. 

ΓΜΔΟ/Ο/3050/31.7.2013 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 2302/η.Β΄/16.09.2013). -Καηφπηλ ησλ 

αλσηέξσ θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ αξζξ. 52, παξ. 1 θαη 3, ηνπ Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 3542/07 θαη ην Ν. 4313/14, -εηζεγνχκαζηε: -Σελ έγθξηζε ησλ 

αλσηέξσ κέηξσλ ξχζκηζεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, θαζνξηζκνχ νδψλ σο 

πεδφδξνκσλ, πνδειαηφδξνκσλ θ.ιπ., φπσο απηά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε «Μειέηε 

Κπθινθνξηαθψλ Ρπζκίζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κάησ Πφιεο», ε νπνία εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα 

πγθνηλσληαθνχ θαη Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ – Κπθινθνξηαθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο.  -Απφ ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο: -*Γελ επεξεάδνληαη δπζκελψο νη αλάγθεο 

ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ). -*Οη ππεξεζίεο ησλ κέζσλ νδηθήο καδηθήο κεηαθνξάο 

επεξεάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο 

νδνχ Μαηδψλνο σο πεδφδξνκνπ, πξνθχπηνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηαδξνκέο ησλ αζηηθψλ 

ιεσθνξείσλ, ζηάζεσλ θ.ιπ. Οη ππφςε ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ ήδε εγθξηζεί κε ηελ ππ΄ αξηζ. 

870/07.11.2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ ζχκθσλα κε ηε παξ. 2 εδαθ. 17 ηνπ 

αξζξ. 94 ηνπ Ν. 3852/10, ε αξκνδηφηεηα ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ έρεη πεξηέιζεη ζηνπο Γήκνπο. -

Πιένλ ησλ αλσηέξσ: -*Ζ πεξηνρή εθαξκνγήο ησλ ππφςε ξπζκίζεσλ δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο 

θαη’ εμαίξεζε πεξηπηψζεηο ηνπ αξζξ. 48 παξ. 9 ηνπ Ν. 4313/14. -*Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 
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θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ζα ηεξεζνχλ φιεο νη ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο.  -*Ζ δαπάλε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο δελ βαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. -Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη ηελ 

έγθξηζή ηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. 

Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ  ζα ηνπνζεηήζεη ηελ αληίζηνηρε θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα 

νδνζήκαλζε ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζχκθσλα κε η’ αλσηέξσ. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνχ 

Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Μηραήι Αλαζηαζίνπ.-  

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ πξνζήιζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Πιέζζαο Γηνλχζηνο θαη Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, 

ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ 

κειψλ θαη είδε ην ζρεκαηηζζέληα θάθειν, ν νπνίνο αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ νδψλ σο 

πεδφδξνκσλ, πνδειαηνδξφκσλ, ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο θ.ιπ. ζηελ πεξηνρή 

ηεο Κάησ Πφιεο. 

Ο θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο δήηεζε λα αλαβιεζεί ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ 

λα ελεκεξσζεί, δεδνκέλνπ φηη ζηελ ελεκέξσζε πνπ είρε πξνγξακκαηηζζεί γηα ηελ 

Παξαζθεπή 24 Απξηιίνπ, δελ πξνζήιζε ιφγσ ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ 

δεδνκέλεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ. ηε ζπλέρεηα απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε 

δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ κε απνδνρή ηνπ αηηήκαηφο ηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζέκαηνο νη 

θ.θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο θαη Ξπιηάο Θεόδσξνο ςήθηζαλ ηελ πξφηαζή ηνπο, ήηνη λα 

αλαβιεζεί ε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ, δεδνκέλνπ φηη ζηελ 

ελεκέξσζε πνπ είρε πξνγξακκαηηζζεί ηελ Παξαζθεπή 24 Απξηιίνπ δελ πξνζήιζαλ ιφγσ ησλ 

πθηζηάκελσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, δεδνκέλεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, ε Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο,  

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη: 

Ζ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ εθπφλεζε κειέηε κε ηίηιν 

«Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Παηξώλ», ε νπνία εληάρζεθε 

ζηνλ Θεκαηηθφ ζηφρν «Γηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ» θαη ζην είδνο δξάζεο 6.e.1.1 Παξεκβάζεηο Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

ηεο ΒΑΑ (Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε) ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

20.564.000€. Ζ Πξάμε πεξηιακβάλεη 4 επηκέξνπο δξάζεηο (ππνέξγα), αλάκεζα ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο 

Γηαδξνκή 2 (Κάησ Πόιε) & Γηαδξνκή 3 (Γίθηπν Πνδειαηνδξόκσλ), πξνυπνινγηζκνχ 

11.912.360€. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλαθέξεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο 

πφιεο. Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ππνβάζκηζεο πνπ παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθφ θέληξν θαζηζηά 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλάπιαζήο ηνπ κε ζηφρν ηελ αλαδσνγφλεζή ηνπ θαη ηελ αλάδεημε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο. Με ηε αλσηέξσ κειέηε επηδηψθεηαη ε ζχλζεζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαη βηψζηκνπ ζπλφινπ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, έηζη ψζηε λα  απνδνζεί ζηνπο πνιίηεο ηεο Πάηξαο θαη ζηνπο επηζθέπηεο, ε 

πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ αηζζεηηθά, ιεηηνπξγηθά θαιχηεξε θαη πην θηιηθή, ελψ 

ηαπηφρξνλα λα βνεζεζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο. 

Κεληξηθή ηδέα ηεο αξρηηεθηνληθήο ζχλζεζεο είλαη ε ράξαμε ηξηψλ (3) Γηαδξνκψλ – 

Πεξηπάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε πεξηήγεζε απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 
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αμηφινγσλ κλεκείσλ ηεο αξραίαο & λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο, κέζσ πεδφδξνκσλ & νδψλ 

ήπηαο θπθινθνξίαο πξνζθέξνληαο κία δηαθνξεηηθή - αλαβαζκηζκέλε αηζζεηηθή δηάζηαζε θαη 

πνηφηεηα ζην ρψξν ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ. Οη δηαδξνκέο απηέο κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ 

είηε κνλνζήκαληα είηε ζπλδπαζκέλεο κεηαμχ ηνπο, ελψ ζρεδηάζζεθαλ, θαηά ην κέγηζην 

δπλαηφ βαζκφ, σο εληαία δηαδξνκή, πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο 

ηεο πφιεο λα δηαζρίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ. 

πγθεθξηκέλα ε Γηαδξνκή 1 - Πεξίπαηνο Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ: ζπλδέεη ηελ θάησ κε 

ηελ άλσ πφιε κέζσ ηνπ θεληξηθνχ πεδφδξνκνπ ηεο νδνχ Γεξνθσζηνπνχινπ, δηαζρίδνληαο ην 

βαζηθφ ηκήκα ηεο άλσ πφιεο θαη πεξηιακβάλνληαο ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Αξραηνινγηθνχο 

Υψξνπο ηεο πφιεο (Κάζηξν, Αξραίν Χδείν, Ρσκατθφ Ηππφδξνκν, Παιαηφ Γεκνηηθφ 

Ννζνθνκείν) 

Γηα θάζε κία απφ ηηο νδνχο ηεο πεξηνρήο κειέηεο κειεηήζεθαλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή πξφηαζε ηεο Μειέηεο «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ 

Κέληξνπ Παηξώλ»,  ηα εμήο: 

 Πεξηνρέο επηηξεπφκελεο ζηάζκεπζεο 

 Πεξηνρέο απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο 

 Οξηνζέηεζε ζέζεσλ εηδηθψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο (θνξηνεθθφξησζεο, πνδειάησλ, 

κεραλνθίλεησλ δηθχθισλ θ.α.) 

 Γπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ απνθιεηζηηθψλ δηαδξφκσλ ή νπηηθά δηαρσξηζκέλσλ 

ισξίδσλ θπθινθνξίαο πνδειάησλ 

 Λσξίδεο θπθινθνξίαο θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (ηδηαίηεξα γηα ηα ππφ 

δηάλνημε ηκήκαηα νδψλ) 
 Θέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 

 Γηαβάζεηο πεδψλ 

 Δηδηθέο δηαγξακκίζεηο 

 Οη αλάγθεο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ)   

 

 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/2006 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη θαη’ 

εθαξκνγή ηνπ αξζξ. 52, παξ. 1 θαη 3, ηνπ Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη κε ην Ν. 3542/07 θαη ην Ν. 4313/14, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εγθξίλεη ηα 

θάησζη κέηξα ξχζκηζεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηε «Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ Ρπζκίζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κάησ Πόιεο», 

ε νπνία εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα πγθνηλσληαθνχ θαη Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ ηεο 

Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ – Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο.   

  

 ΟΓΟ ΑΡΑΣΟΤ: 

i) Δθαηέξσζελ απαγφξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζην ηκήκα ηεο απφ ηελ 

νδφ Μαηδψλνο έσο ηελ νδφ Κνξίλζνπ 

ii) Μεηαθνξά ηεο ζέζεο θνξηνεθθφξησζεο πνπ επξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Αξάηνπ, δπηηθά 

ηεο νδνχ Καλαθάξε, ζε λέα ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα 20,00 κ. δπηηθά ηνπ θσηεηλνχ 

ζεκαηνδφηε  

   

 ΟΓΟ ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ: 

A) Σκήκα από Μαηδώλνο έσο Κνξίλζνπ  

Τινπνίεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πεδφδξνκνπ, κε νπηηθά δηαρσξηζκέλε ισξίδα ειάρηζηνπ 
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πιάηνπο 2.50κ. γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πνδειάησλ  

B) Σκήκα από Κνξίλζνπ έσο Ζθαίζηνπ 

i)  Καζνξηζκφο ηεο σο πνδειαηφδξνκνπ κε απνθιεηζηηθφ δηάδξνκν δηπιήο θαηεχζπλζεο 

πνδειάηνπ ζηε λφηηα πιεπξά ηεο 

ii) Αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο:  

α) κείσζε θαηά 3,50κ., ιφγσ νξηνζέηεζεο πνδειαηφδξνκνπ ζηελ λφηηα πιεπξά 

β) κείσζε θαηά 2,20κ., κε ηε δεκηνπξγία πξνεμνρήο ηνπ πεδνδξνκίνπ επί ηεο βφξεηαο 

πιεπξάο, αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Κνξίλζνπ, αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηεο 

ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Καλαθάξε, δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Καξατζθάθε, 

αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Αι. Τςειάληνπ θαη δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ 

νδφ Μεηξ. Παξζελίνπ 

iii) Απαγφξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο επί ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο, παξαπιεχξσο ηνπ 

ζηνηρείνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ πνδειαηφδξνκνπ 

iv) Μεηαθνξά ηεο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ, πνπ επξίζθεηαη επί ηεο 

λφηηαο πιεπξάο ηεο νδνχ Αγ. Νηθνιάνπ, αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Κνξίλζνπ, 

ζε λέα ζέζε, επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο νδνχ Αγ. Νηθνιάνπ, αλαηνιηθά ηεο νδνχ Κνξίλζνπ 

v) Καηάξγεζε ηνπ ρψξνπ απαγφξεπζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ κήθνπο 10,00 κ., 

έκπξνζζελ ηνπ μελνδνρείνπ OLYMPIC STAR, φπσο είρε εγθξηζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

103/04.02.2004 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

vi)  Οξηνζέηεζε κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο πνδειάησλ επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο, δπηηθά 

ηεο νδνχ Μεηξ. Παξζελίνπ 

vii) Μεηαθνξά ησλ 7 ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΣΑΞΗ, πνπ επξίζθνληαη επί ηεο 

λφηηαο πιεπξάο ηεο, κεηαμχ ησλ νδψλ Καξατζθάθε θαη Τςειάληνπ, ζε λέα ζέζε επί ηεο 

δπηηθήο πιεπξάο ηεο νδνχ Καξατζθάθε, λνηίσο ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Αγ. Νηθνιάνπ 

viii) Μεηαθνξά ηεο ζηάζεο αζηηθνχ ιεσθνξείνπ, πνπ επξίζθεηαη επί ηεο λφηηαο πιεπξάο 

ηεο, κεηαμχ ησλ νδψλ Καλαθάξε θαη Καξατζθάθε, ζε λέα ζέζε επί ηεο νδνχ Αγ. Γεσξγίνπ 

ix) Σξνπνπνίεζε ησλ ζεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ηεο 

νδνχ Αγ. Νηθνιάνπ, ζηε ζπκβνιή ηνπο κε ηηο νδνχο Κνξίλζνπ, Καλαθάξε, Καξατζθάθε  

 

 ΟΓΟ ΔΡΜΟΤ: 

1. Μείσζε ηνπ πιάηνπο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαηά 2,20 κ., κε ηε δεκηνπξγία πξνεμνρήο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ  

η) εθαηέξσζελ ηεο αλσηέξσ νδνχ, αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Αγ. Αλδξένπ 

ii) επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο, δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Κνξίλζνπ 

iii) επί ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο, δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Καλαθάξε 

iv) εθαηέξσζελ ηεο αλσηέξσ νδνχ, αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Καλαθάξε 

v) εθαηέξσζελ ηεο αλσηέξσ νδνχ, δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδφ Καξατζθάθε 

2. Οξηνζέηεζε (κεηαθνξά απφ ηελ νδφ Αι. Τςειάληνπ) κίαο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ ΑΜΔΑ επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο, αλαηνιηθά ηεο πιαηείαο Καπνδίζηξηα  

 

 ΟΓΟ ΠΑΝΣΑΝΑΖ: 

Απαγφξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηεο λφηηαο πιεπξάο ηεο, ζην ηκήκα  

ηεο απφ ηελ νδφ  Όζσλνο Ακαιίαο έσο ηελ νδφ Αγ. Αλδξένπ 

 

 ΟΓΟ ΣΡΗΧΝ ΝΑΤΑΡΥΧΝ (ΒΟΡΔΗΟ ΚΛΑΓΟ): 

Καζνξηζκφο ηεο σο πεδφδξνκνπ, ζην ηκήκα ηεο απφ ηελ νδφ Όζσλνο Ακαιίαο έσο ηελ 
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νδφ Αγ. Αλδξένπ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

 ΟΓΟ ΜΑΗΕΧΝΟ: 

Α) Σκήκα από Αξάηνπ έσο Γνύλαξε  

i) Καζνξηζκφο ηεο σο πεδφδξνκνπ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο 

ii) Καηάξγεζε ησλ εηδηθψλ ζέζεσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

iii) Καηάξγεζε φισλ ησλ ζέζεσλ θνξηνεθθφξησζεο επί ηεο νδνχ Μαηδψλνο 

iv) Μεηαθνξά ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο δηθχθισλ ζε θάζεηεο νδνχο, φπνπ ην πθηζηάκελν 

θαζεζηψο ζηάζκεπζεο ην επηηξέπεη  

v)  Μεηαθνξά ησλ γεληθψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ, σο εμήο:  

α) Ζ γεληθή ζέζε ζηάζκεπζεο ΑκεΑ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Μαηδψλνο, λνηίσο ηεο 

πι. Γεσξγίνπ ζα κεηαθεξζεί επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο νδνχ Δξκνχ, ζηελ πξψηε λφκηκε 

ζέζε ζηάζκεπζεο πξηλ ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Ρ. Φεξαίνπ 

β) Ζ γεληθή ζέζε ζηάζκεπζεο ΑκεΑ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Μαηδψλνο, λνηίσο ηεο 

νδνχ Βφηζε, ζα κεηαθεξζεί ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο νδνχ Παηξέσο, πξηλ ηε ζπκβνιή ηεο κε 

ηελ νδφ Μαηδψλνο   

vi) Καηάξγεζε ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ πνπ επξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Μαηδψλνο, ζηε  

ζπκβνιέο ηεο κε ηελ νδφ  Αγ. Νηθνιάνπ θαη ηελ πιαη. Γεσξγίνπ 

vii) Mεηαθνξά ησλ ζέζεσλ νρεκάησλ ΣΑΞΗ, πνπ επξίζθνληαη επί ηεο νδνχ Μαηδψλνο (πι. 

Γεσξγίνπ θαη πξηλ ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Γνχλαξε) ζε λέα ζέζε θαη ζπγθεθξηκέλα επί 

ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο νδνχ Δξκνχ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμχ ησλ νδψλ Ρ. Φεξαίνπ θαη 

Μαηδψλνο (12 ζέζεηο) 

Β) Σκήκα από Καλάξε έσο Σξηώλ Ναπάξρσλ 

Μείσζε ηνπ πιάηνπο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαηά 2,20 κ., κε ηε δεκηνπξγία πξνεμνρήο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνχ Μαηδψλνο, βνξείσο θαη λνηίσο ηεο 

ζπκβνιήο ηεο κε ηηο νδνχο Μηανχιε, Σζακαδνχ θαη αρηνχξε 

 

 ΟΓΟ ΑΛ. ΤΦΖΛΑΝΣΟΤ: 

Α) Σκήκα από Αγ. Νηθνιάνπ έσο Δξκνύ 

i) Καζνξηζκφο ηεο σο πνδειαηφδξνκνπ κε απνθιεηζηηθφ δηάδξνκν δηπιήο θαηεχζπλζεο 

πνδειάηνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο 

ii) Αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε κείσζε θαηά 2,80 κ., ιφγσ νξηνζέηεζεο 

πνδειαηφδξνκνπ ζηελ δπηηθή πιεπξά 

iii) Απαγφξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο, παξαπιεχξσο ηνπ 

ζηνηρείνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ πνδειαηφδξνκνπ 

iv) Μεηαθνξά ηεο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ, πνπ επξίζθεηαη επί ηνπ αλσηέξσ 

ηκήκαηνο ηεο ππφςε νδνχ, ζε λέα ζέζε επί ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο νδνχ Δξκνχ, αλαηνιηθά 

ηεο πιαηείαο Καπνδίζηξηα 

Β) Σκήκα από Δξκνύ έσο Βόηζε 

i)  Καζνξηζκφο ηεο σο πεδφδξνκνπ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο 

ii) Καηάξγεζε θαη κε αλαπιήξσζε ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πνπ είραλ εγθξηζεί γηα ηνλ 

ΟΚΑΝΑ θαη γηα ηελ η΄ Δθνξία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ 

Γ) Σκήκα από Βόηζε έσο Γνύλαξε 

i) Καζνξηζκφο ηεο σο πνδειαηφδξνκνπ κε απνθιεηζηηθφ δηάδξνκν δηπιήο θαηεχζπλζεο 
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πνδειάηνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο 

ii) Αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε κείσζε θαηά 2,55 κ., ιφγσ νξηνζέηεζεο 

πνδειαηφδξνκνπ ζηελ δπηηθή πιεπξά 

iii) Μεηαθνξά ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ππεξεζηαθψλ νρεκάησλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, κήθνπο 11,00 κ., πνπ επξίζθεηαη επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο, ζε λέα ζέζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνχ Αι. Τςειάληνπ, βνξείσο ηεο ζπκβνιήο 

ηεο κε ηελ νδφ Γνχλαξε κε ηαπηφρξνλε αχμεζή ηνπ ζε 20 κ., πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη θαη 

κέξνο ησλ θαηαξγνχκελσλ ζέζεσλ, πνπ επξίζθνληαη λνηίσο ηεο νδνχ Γνχλαξε 

iv) Απαγφξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο, παξαπιεχξσο ηνπ 

ζηνηρείνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ πνδειαηφδξνκνπ 

v) Θέζπηζε αλψηαηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο 30ρικ/ψξα, έηζη ψζηε λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 2-2 ηνπ θεθ. 2.1 ησλ ΟΜΟΔ-ΚΑΟ, αθνχ επί ηεο 

ππφςε νδνχ δελ δηέξρνληαη αζηηθά ιεσθνξεία ελψ θαη ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο ησλ βαξέσλ 

νρεκάησλ, είλαη κηθξφο θαη ζπγθεθξηκέλα κηθξφηεξν ηνπ 5% 

vi) Σξνπνπνίεζε ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδψλ Γνχλαξε θαη Τςειάληνπ 

Γ) Σκήκα από Γνύλαξε έσο Καλάξε 

i) Καζνξηζκφο ηεο σο πνδειαηφδξνκνπ κε απνθιεηζηηθφ δηάδξνκν δηπιήο θαηεχζπλζεο 

πνδειάηνπ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο 

ii) Αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε κείσζε θαηά 2,80 κ., ιφγσ νξηνζέηεζεο 

πνδειαηφδξνκνπ ζηελ δπηηθή πιεπξά 

iii) Απαγφξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο, 

παξαπιεχξσο ηνπ ζηνηρείνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ πνδειαηφδξνκνπ θαη επί ηεο αλαηνιηθήο 

πιεπξάο ηεο ππφςε νδνχ   

Δ) Σκήκα από Καλάξε έσο Σξηώλ Ναπάξρσλ 

i) Οξηνζέηεζε δχν γεληθψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑΜΔΑ επί ηεο αλαηνιηθήο 

πιεπξάο ηεο νδνχ Μαηδψλνο, ζηελ πξνβνιή ηνπ πεδφδξνκνπ Σξηψλ Ναπάξρσλ 

ii) Οξηνζέηεζε κίαο ζέζεο δηθχθισλ επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο, ζηελ πξνβνιή ηνπ 

πεδφδξνκνπ Σξηψλ Ναπάξρσλ θαη κία ζέζε δηθχθισλ αληίζηνηρα επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο 

 

 ΟΓΟ Γ. ΗΗΝΖ: 

i) Καζνξηζκφο ηεο σο πεδφδξνκνπ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο  

ii) Δγθαηάζηαζε λένπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Γνχλαξε – 

ηζίλε 

iii) Καηάξγεζε ηεο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο ΑκεΑ, πνπ επξίζθεηαη λνηίσο ηεο νδνπ 

Γνχλαξε θαη εμππεξέηεζή ηεο απφ ηηο γεληθέο ζέζεηο ΑκεΑ πνπ επξίζθνληαη είηε επί ηεο 

νδνχ Αζ. Γηάθνπ είηε πεξηκεηξηθά ηεο πιαη. Τςειψλ Αισλίσλ   

 

 ΟΓΟ ΚΑΡΑΣΕΑ:  

i) Καζνξηζκφο ηεο σο πνδειαηνδξφκνπ κε απνθιεηζηηθφ δηάδξνκν δηπιήο θαηεχζπλζεο 

πνδειάηνπ ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο 

ii) Αιιαγή ηεο δηαηνκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε κείσζε θαηά 3,90 κ., ιφγσ νξηνζέηεζεο 

πνδειαηφδξνκνπ  

 

Γηα ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο, έρεη εθθξάζεη ζχκθσλε γλψκε ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα 

ΑΔΑ: Ω83ΦΩΞΙ-ΡΘΙ



Κεληξηθνχ Σνκέα, φπσο θαίλεηαη ζην ππ’ αξηζ. 4/304/27.04.2018 ζπλεκκέλν έγγξαθφ ηεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010), θαζψο θαη ην Β΄ 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα Παηξψλ (κε ην ππ’ αξηζ.1016/49/8
α
/08.02.2019 έγγξαθν), ην ΔΚΑΒ (κε 

ην ππ’ αξηζ. 3119/16.05.2019 έγγξαθν) θαη ε Γ/λζε Ππξνζβεζηηθψλ Τπεξεζηψλ Ν. Αραΐαο 

(κε ην ππ’ αξηζ. 2876 Φ 601.7/03.04.2019 έγγξαθν), ζχκθσλα κε ηελ παξ. Α1 ηεο ππ’ αξηζ. 

ΓΜΔΟ/Ο/3050/31.7.2013 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 2302/η.Β΄/16.09.2013). 

 

     Απφ ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο:  

 Γελ επεξεάδνληαη δπζκελψο νη αλάγθεο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) 

 Οη ππεξεζίεο ησλ κέζσλ νδηθήο καδηθήο κεηαθνξάο επεξεάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο νδνχ Μαηδψλνο σο 

πεδφδξνκνπ, πξνθχπηνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζηηο δηαδξνκέο ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ζηάζεσλ 

θ.ιπ. Οη ππφςε ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ ήδε εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 870/07.11.2018 απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αθνχ ζχκθσλα κε ηε παξ. 2 εδαθ. 17 ηνπ αξζξ. 94 ηνπ Ν. 

3852/10, ε αξκνδηφηεηα ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ έρεη πεξηέιζεη ζηνπο Γήκνπο. 

 Πιένλ ησλ αλσηέξσ: 

 Ζ πεξηνρή εθαξκνγήο ησλ ππφςε ξπζκίζεσλ δελ εκπίπηεη ζε θακία απφ ηηο θαη’ 

εμαίξεζε πεξηπηψζεηο ηνπ αξζξ. 48 παξ. 9 ηνπ Ν. 4313/14. 

 Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ζα ηεξεζνχλ φιεο νη ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο.   

 Ζ δαπάλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο δελ βαξύλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ν αλάδνρνο ηνπ 

έξγνπ  ηνπνζεηήζεη ηελ αληίζηνηρε θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα νδνζήκαλζε ζηηο θαηάιιειεο 

ζέζεηο ζχκθσλα κε η’ αλσηέξσ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ. 

 

 

Ο Πξόεδξνο                                           Σα  Παξόληα Μέιε 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ           ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

           ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 
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           ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

         ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

 ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ 

 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 
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