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Αρηζκός 42 

4
ε
 σλεδρίαζε 

Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής Γήκοσ Παηρέωλ 

ηες 22
ας

 Ηοσλίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα, ζηελ αίζοσζα ηες Δπηηροπής Ποηόηεηας Εωής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 12.00κ.κ. κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αρηζκό 4/15-06-2020 θαη 

κεηά ηελ από 19/6/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηελ 19
ε
 Ηνπλίνπ 2020, 

πραγκαηοποίεζε δε ασηής ηελ Γεσηέρα 22 Ηοσλίοσ 2020, ώρα 12:00κ.κ., ήιζαλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσο ζηα δεθαπέληε (15) 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) 

Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνύξνο - ηαθηηθό κέινο 7) 

Παλαγηώηεο Μειάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 31/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 37/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Κνξδάο, Ήξα - Δηξήλε Κνπξή, Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Γεώξγηνο 

Ρώξνο  - ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (11ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 5785/18-5-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 5778/18-05-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ, Καζαξηόηεηαο-Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ & Έξγσλ Τπνδνκήο (Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα Οδνπνηίαο), ε νπνία 

έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο- Δληαύζα- ΘΔΜΑ «Γηακόξθσζε 

θπθιηθνύ θόκβνπ ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Γξνζνπνύινπ, Ζιία Αιεμάλδξνπ, Αιεμ. 

Παπάγνπ, Λνρ. Μελνύλνπ, Κηεζίνπ θαη Β. Ηαηξνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ.». -αο 

απνζηέιινπκε ην ηερληθό ζρέδην (νξηδνληηνγξαθία – θιίκαθαο 1:500) ηεο πξνηεηλόκελεο 

δηακόξθσζεο θπθιηθνύ θόκβνπ ζηελ δηαζηαύξσζε νδώλ Γξνζνπνύινπ, Ζιία Αιεμάλδξνπ, 

Αιεμ. Παπάγνπ, Λνρ. Μελνύλνπ, Κηεζίνπ θαη Β. Ηαηξνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. Ζ 

πξνηεηλόκελε δηακόξθσζε ηνπ ελ ιόγσ θπθιηθνύ θόκβνπ, απνβιέπεη αθελόο ζηελ 

απνηξνπή ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ιόγσ ηεο δηαζηαύξσζεο ησλ αλσηέξσ νδώλ θαη 

αθεηέξνπ ζηελ ζπλερή, αζθαιή θαη ρσξίο εκπόδηα θπθινθνξία ησλ πεδώλ θαη ησλ 

νρεκάησλ πέξημ απηνύ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, -ΔΗΖΓΟΤΜΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ -ηελ έγθξηζε ηνπ ηερληθνύ ζρεδίνπ δηακόξθσζεο ηνπ θπθιηθνύ 

θόκβνπ.-Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ, Καζαξηόηεηαο-Αλαθύθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ & Έξγσλ Τπνδνκήο –Υξήζηνο Κνξδάο-  
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Ζ Δπηηροπή Ποηόηεηας Εωής, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζή 

ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, άθνπζε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, 

είδε ην ηερληθό ζρέδην πνπ αθνξά ζηε δηακόξθσζε θπθιηθνύ θόκβνπ ζηελ δηαζηαύξσζε 

ησλ νδώλ Γξνζνπνύινπ, Ζιία Αιεμάλδξνπ, Αιεμ. Παπάγνπ, Λνρ. Μελνύλνπ, Κηεζίνπ θαη 

Β. Ηαηξνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ θαζώο θαη ηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ Δπηβιέπνληνο 

Μεραληθνύ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010), ηνπ 

άξζξνπ 5,παξ.13 (α) ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ134/η.Α’/2019), ε Δπηηροπή Ποηόηεηας Εωής 

εγθρίλεη ηο ηετληθό ζτέδηο (νξηδνληηνγξαθία – θιίκαθαο 1:500) πνπ αθνξά ζηε 

Γηακόξθσζε θπθιηθνύ θόκβνπ ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Γξνζνπνύινπ, Ζιία 

Αιεμάλδξνπ, Αιεμ. Παπάγνπ, Λνρ. Μελνύλνπ, Κηεζίνπ θαη Β. Ηαηξνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Κ.Δ.Σ.Υ.  

 πγθεθξηκέλα ζύκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή έθζεζε πνπ αθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αζηηθνύ ηζόπεδνπ θπθιηθνύ θπθινθνξηαθνύ θόκβνπ κίαο ισξίδαο, ρσξίο θσηεηλή 

ζεκαηνδόηεζε,  ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Γξνζνπνύινπ, Ζιία Αιεμάλδξνπ, Αιεμάλδξνπ 

Παπάγνπ, Λνραγνύ Μελνύλνπ, Κηεζίνπ θαη Βαζηιείνπ Ηαηξνύ ζην Αλαηνιηθό Γηακέξηζκα 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, εγθρίλεηαη: 

 

1. Καηαζθεπή θπθιηθνύ θόκβνπ εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 6 κέηξσλ θαη εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 9 κέηξσλ. Πεξηκεηξηθά ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζα ηνπνζεηεζεί 

πξόρπην θξάζπεδν, ύςνπο (πέξαλ ηνπ νδνζηξώκαηνο) 3-5 εθαηνζηώλ. Δληόο ηεο 

εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ζα γίλεη πιήξσζε κε θπηηθή γε. 

2. Καηαζθεπή λεζίδσλ επί ησλ νδώλ Αιεμάλδξνπ Παπάγνπ θαη Βαζηιείνπ Ηαηξνύ, σο 

θαίλνληαη ζηελ ζρεηηθή νξηδνληηνγξαθία. ηηο ελ ιόγσ λεζίδεο ζα ππάξρεη ν 

πξνβιεπόκελνο ππνβηβαζκόο ησλ θξαζπέδσλ όπνπ απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή θαη 

εύθνιε πξόζβαζε ησλ πεδώλ ζηα απέλαληη πεδνδξόκηα. 

3. Σνπνζέηεζε ζηνηρείσλ νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο. 

Σα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνύ ηνπ θόκβνπ πνπ θαίλνληαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία 

είλαη ηα πξνθύπηνληα από θαηά ΟΜΟΔ-10Κ
3 

γηα ηύπν ηζόπεδνπ θόκβνπ Αζηηθό 1 ισξίδαο, 

ζε νδνύο εληόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο. 

 

Σα ζρεηηθά κήθε, δηαζηάζεηο, κνξθή, θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε θαίλνληαη 

ζηελ ζρεηηθή νξηδνληηνγξαθία. 

 

 Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη: 

  

 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ζ επηινγή ηνπ ηύπνπ ηνπ θόκβνπ έγηλε κε ηα εμήο θξηηήξηα, βάζεη ησλ Οδεγηώλ 

Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ (ΟΜΟΔ, Σεύρνο 1, Υαξάμεηο): 

1. Ζ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ πεδώλ 

2. Ο ιεηηνπξγηθόο ραξαθηήξαο ηνπ δξόκνπ 

3. Ο θπθινθνξηαθόο θόξηνο θαη ε ζύλζεζε ηεο θπθινθνξίαο 
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4. Ζ γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο 

5. Ο δηαζέζηκνο ρώξνο 

6. Οη ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο 

Σα πιενλεθηήκαηα θαηαζθεπήο ηνπ ελ ιόγσ θπθιηθνύ θόκβνπ είλαη : 

1. Ζ αζθάιεηα ηες θσθιοθορίας ηωλ οτεκάηωλ.  
Δμαιείθεηαη ε εκπινθή ηεο δηαζηαύξσζεο νπόηε απνηξέπνληαη νη θάζεηεο 

πιαγηνκεησπηθέο ζπγθξνύζεηο θαη γεληθά νη ζπγθξνύζεηο ππό κεγάιε γσλία, θαζώο 

νη νδεγνί ππνρξεώλνληαη ζε θνηλήο θνξάο ηξνρηά θίλεζεο, ελώ ιόγσ γεσκεηξίαο ηεο 

ράξαμεο δηαηεξνύληαη ρακειέο ιεηηνπξγηθέο ηαρύηεηεο. Απόξξνηα όισλ ησλ 

παξαπάλσ είλαη ε αηζζεηή κείσζε ηόζν ηνπ αξηζκνύ όζν θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ 

πηζαλώλ νδηθώλ αηπρεκάησλ ζε έλαλ θόκβν, θαζώο ε ζνβαξόηεηα όζσλ πηζαλώλ 

αηπρεκάησλ ζπκβαίλνπλ λα πεξηνξίδεηαη ζε πιηθέο δεκηέο. Δπίζεο, αηζζεηά 

κεησκέλε είλαη ε εκθάληζε ηεο πεξίπησζεο λσηνκεησπηθώλ ζπγθξνύζεσλ πνπ 

ζπλαληάηαη ζε ζεκαηνδνηεκέλνπο θόκβνπο, θαζώο παύεη λα πθίζηαηαη ην θίλεηξν 

ηεο επηηάρπλζεο θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ πξάζηλνπ ζεκαηνδόηε ή ηεο επηβξάδπλζεο –

αθηλεηνπνίεζεο αληίζηνηρα θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ θόθθηλνπ. 

 

2. Ζ αζθάιεηα ηωλ πεδώλ. 

Οη θαηεπζπληήξηεο λεζίδεο ζηηο πξνζβάζεηο ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ πξνζθέξνπλ 

πξνζηαζία ζηνπο πεδνύο πνπ δηαζρίδνπλ ηελ νδό ζε δύν θάζεηο, ελώ νη ηειεπηαίνη 

εκπιέθνληαη κε κία θαηεύζπλζε ηεο θπθινθνξίαο ζε θάζε θάζε. Δλλνείηαη πσο ζηνλ 

αζηηθό ηζηό νη πεδνί δηαζέηνπλ πξνηεξαηόηεηα έλαληη ησλ νρεκάησλ. Οη εγθάξζηεο 

δηαλπόκελεο απνζηάζεηο επί ηνπ νδνζηξώκαηνο είλαη κηθξόηεξεο θαη νη ηαρύηεηεο 

ησλ εκπιεθόκελσλ νρεκάησλ ζαθώο κηθξόηεξεο από όηη ζε κία ηππηθή 

ζεκαηνδνηεκέλε δηαζηαύξσζε. 

 

3. Ζ αζθάιεηα ηωλ ποδειαηώλ. 

Γύν βαζηθέο αξρέο είλαη αλαγθαίν λα δηέπνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία 

πνδειαηνδξόκνπ: α)πξνηεξαηόηεηα εληόο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ δηαζέηνπλ νη πνδειάηεο, 

β)εθηόο απηνύ, πξνηεξαηόηεηα δηαζέηνπλ ηα νρήκαηα.  

 

4. Περηβαιιοληηθά οθέιε 

Σα πεξηβαιινληηθά νθέιε έρνπλ δύν εθθάλζεηο: Απηή ηεο κεησκέλεο επηβάξπλζεο 

ηεο αηκόζθαηξαο θαη ηνπηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ θαη απηή ηεο 

αηζζεηηθήο. Λόγσ ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη θπθιηθνί θόκβνη επηθέξνπλ 

κείσζε ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ (δηνμείδην θαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ληηξηθό 

νμείδην θηι.) αιιά θαη ζηε ζηάζκε ηεο ερνξξύπαλζεο θαζώο πξαθηηθά έρεη 

παξαηεξεζεί πηώζε θαηά ηξεηο (3) έσο πέληε (5) πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζηα επίπεδα 

παξαγόκελνπ ζνξύβνπ ζε ζρέζε κε έλαλ αληίζηνηρν θόκβν κε θσηεηλή 

ζεκαηνδόηεζε. 

 

Από ηελ άπνςε ηεο αηζζεηηθήο αληίιεςεο είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί πσο νη 

θπθιηθνί θόκβνη ιόγσ ηεο δηακόξθσζεο ηεο λεζίδαο αιιά θαη ηνπ παξόδηνπ ρώξνπ 

κε ρακειή βιάζηεζε ζπληζηνύλ κία ειθπζηηθή επηινγή, θπξίσο γηα ιόγνπο απνδνρήο 

από πιεπξάο πνιηηώλ. 
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Γηεπθξηλίδεηαη πσο θάζε Μειεηεηήο ζρεδηάδεη έλαλ θόκβν κε θύξην γλώκνλα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ρξεζηώλ θαη είλαη ζηελ αξκνδηόηεηά ηνπ ε πξνζαξκνγή ζηηο εθάζηνηε 

ζπλζήθεο. 

 

 ΔΗΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ζ όιε δηακόξθσζε ηνπ θόκβνπ γίλεηαη, πέξα ησλ βαζηθώλ αξρώλ ζρεδηαζκνύ, κε 

γλώκνλα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ νρήκαηνο ώζηε ε ζηξέθνπζα θίλεζε λα εθηειείηαη κε 

θαιή νξαηόηεηα, ηελ αζθάιεηα ησλ πεδώλ θαη ηελ κείσζε ηεο θαηάιεςεο ηνπ ρώξνπ. 

Δηδηθό βάξνο πξέπεη λα δνζεί ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πεξηνρήο, θαζώο πξόθεηηαη γηα 

ζεκείν πςεινύ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ. ην ζεκείν νδεγνύλ νη δξόκνη από ην Γεκνηηθό 

Γήπεδν Παλαγίαο Αιεμηώηηζζαο, ην Γεληθό Ννζνθνκείν Παηξώλ « Ο Άγηνο Αλδξέαο», ην 

Ο.Σ. 830 (πάξθν αλαςπρήο), ην Κνηκεηήξην ηεο Παλαγίαο Αιεμηώηηζζαο. Απνηειεί, δε, 

ζεκείν δηέιεπζεο από θαη πξνο ην ΚΔΣΥ, θαη ησλ ζρνιείσλ επί ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ 

θαη Γεξβαζίνπ Παξαζθεπνπνύινπ. 

 

 

Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ 

Αποθεληρωκέλε Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                            Σα  Παρόληα Μέιε 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ  ΠΛΔΑ 

               ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

         ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 
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