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

ηελ Πάηξα, ζηην αίθοσζα ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 12.00μ.μ. κεηά από γξαπηή 

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

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

πραγμαηοποίηζη δε ασηής ηην Γεσηέρα 22 Ηοσνίοσ 2020, ώρα 12:00μ.μ., 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 (14ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 6179/26-5-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 6063/25-05-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο (Γ/λζε 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο – Σκήκα πγθνηλσληαθνύ θαη 

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

Εσήο- Δληαύζα- ΘΔΜΑ - «Καζνξηζκόο σο πεδόδξνκνπ ηεο νδνύ Υξηζηνπνύινπ». - αο 

ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκό σο 

πεδόδξνκνπ ηεο νδνύ Υξηζηνπνύινπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Έμσ Αγπηάο 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). - Ζ ππόςε νδόο πνπ 

εθηείλεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ 2825, 2826, 2827 θαη 2828, ζε κήθνο πεξίπνπ 115κ. θαη πιάηνο 

6.00κ., βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή «Δπέθηαζε Έμσ Αγπηάο», ε νπνία εληάρζεθε ζην ζρέδην 

πόιεο ηεο Πάηξαο κε ην από 25-4-89 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ263Γ’/9-5-89), ελώ ζύκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην (όπσο εγθξίζεθε κε ην πξναλαθεξόκελν Π.Γ/γκα) ε ελ 

ιόγσ νδόο πξνβιέπεηαη σο πεδόδξνκνο. - Μεηά από αίηεκα θαηνίθνπ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο νδνύ σο πεδόδξνκνπ, αξκόδηνη ηερληθνί ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο καο 

πξαγκαηνπνίεζαλ απηνςία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θπθινθνξηαθή εθηθηόηεηα ηεο 
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πεδνδξόκεζήο ηεο. Σαπηόρξνλα απεζηάιε πξνο ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αξθηηθνύ Σνκέα, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο», ην κε αξ. πξση. 47344/30-8-19 έγγξαθν, πξνθεηκέλνπ λα καο εθθξάζεη ηελ 

άπνςή ηεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνηεηλόκελν θαζνξηζκό ηεο ππόςε νδνύ σο πεδόδξνκν, άπνςε 

πνπ ήηαλ ζύκθσλε κε ηελ αλσηέξσ πξνηεηλόκελε ξύζκηζε.-  Καηόπηλ όισλ ησλ αλσηέξσ, 

θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη κε ην Ν. 3542/07 θαη ην Ν.4343/14, εηζεγνύκεζα, ηoλ θαζνξηζκό σο πεδόδξνκνπ ηεο 

νδνύ Υξηζηνπνύινπ. - Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δηαρείξηζε ηεο πεδνδξνκεκέλεο νδνύ (π.ρ, 

είζνδνη-έμνδνη ρώξσλ ζηάζκεπζεο, δηαρείξηζε ζηάζκεπζεο, θπθινθνξία εηδηθώλ 

θαηεγνξηώλ νρεκάησλ θ.α) ζα αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ πεδόδξνκνπ, ν νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

Σερληθήο Έθζεζεο πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα, όπνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θαη νη 

επηθξαηνύζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο.- Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ Σερληθή Έθζεζε 

κεηά ηελ πξνηεηλόκελε πεδνδξόκεζε δελ ζα επέιζεη ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ ζηηο θάζεηεο νδνύο Σ. Μαξνύδα θαη . Βέκπν, θαζώο επίζεο δελ ζα 

ππάξμεη απώιεηα λόκηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο.- Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαη ηελ 

έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - 

Γπη. Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ην αξκόδην Σκήκα ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα ηνπνζεηήζεη ηηο αληίζηνηρεο ξπζκηζηηθέο 

θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ.- Ο 

ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ – ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ                                                                             

& ΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ -                                                                                                           

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ.-  

 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ θαη είδε ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό σο 

πεδόδξνκνπ ηεο νδνύ Υξηζηνπνύινπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Έμσ Αγπηάο 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 

ύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010) ην αξζξ. 5, 

παξ. 13 (α) ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α’/2019), θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 

ηνπ Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 3542/07 θαη ην 

Ν.4343/14, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εγκρίνει ηoν καθοριζμό ως πεζόδρομοσ ηης 

οδού Υριζηοπούλοσ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Έμσ Αγπηάο 

 Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δηαρείξηζε ηεο πεδνδξνκεκέλεο νδνύ (π.ρ, είζνδνη-έμνδνη 

ρώξσλ ζηάζκεπζεο, δηαρείξηζε ζηάζκεπζεο, θπθινθνξία εηδηθώλ θαηεγνξηώλ νρεκάησλ 

θ.α) ζα αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ 

πεδόδξνκνπ, ν νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο Σερληθήο Έθζεζεο πνπ ζπλνδεύεη 

ηελ παξνύζα απόθαζε, όπνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θαη νη επηθξαηνύζεο θπθινθνξηαθέο 

ζπλζήθεο. 

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε κεηά ηελ πεδνδξόκεζε δελ ζα επέιζεη 

ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ ζηηο θάζεηεο νδνύο Σ. Μαξνύδα θαη . 

Βέκπν, θαζώο επίζεο δελ ζα ππάξμεη απώιεηα λόκηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. 

 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαη ηελ έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο 
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ην αξκόδην Σκήκα 

ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ζα ηνπνζεηήζεη ηηο αληίζηνηρεο ξπζκηζηηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ. 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη:  

 Ζ ππόςε νδόο πνπ εθηείλεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ 2825, 2826, 2827 θαη 2828, ζε κήθνο 

πεξίπνπ 115κ. θαη πιάηνο 6.00κ., βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή «Δπέθηαζε Έμσ Αγπηάο», ε 

νπνία εληάρζεθε ζην ζρέδην πόιεο ηεο Πάηξαο κε ην από 25-4-89 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ263Γ’/9-

5-89), ελώ ζύκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην (όπσο εγθξίζεθε κε ην 

πξναλαθεξόκελν Π.Γ/γκα) ε ελ ιόγσ νδόο πξνβιέπεηαη σο πεδόδξνκνο.  

 Μεηά από αίηεκα θαηνίθνπ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνύ σο 

πεδόδξνκνπ, αξκόδηνη ηερληθνί ππάιιεινη ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, πξαγκαηνπνίεζαλ απηνςία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

θπθινθνξηαθή εθηθηόηεηα ηεο πεδνδξόκεζήο ηεο. Σαπηόρξνλα απεζηάιε πξνο ηελ 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αξθηηθνύ Σνκέα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 

(ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», ην κε αξ. πξση. 47344/30-8-19 έγγξαθν, 

πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνηεηλόκελν θαζνξηζκό ηεο 

ππόςε νδνύ σο πεδόδξνκν, άπνςε πνπ ήηαλ ζύμθωνη κε ηελ αλσηέξσ ξύζκηζε. 

  

  Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην 

Αποκενηρωμένη Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ. 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ  ΠΛΔΑ 

              ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 
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