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Αρηζκός 64 

6
ε
 σλεδρίαζε 

Επηηροπής Ποηόηεηας Ζφής Δήκοσ Παηρέφλ 

ηες 31
ες

 Ασγούζηοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 31
ε
 Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00π.κ. κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 6/27-8-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Επηηροπής Ποηόηεηας 

Ζφής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο 4) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο, 5) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο – 

ηαθηηθό κέινο 6) Ήξα - Δηξήλε Κνπξή - ηαθηηθό κέινο 7) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό 

κέινο 8) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 9) Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 10) 

Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο 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 (10ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο ππόςε 

ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 9348/16-07-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 9330/16-07-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο (Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο- Δληαύζα- 

ΘΔΜΑ«Σνπνζέηεζε ζηδεξώλ θηγθιηδσκάησλ επί ηνπ πεδόδξνκνπ νδνύ Αλαγέλλεζεο κεηαμύ ησλ 

νδώλ Αραΐαο & Θεκηζηνθιένπο ζηελ πεξηνρή Καζηεινθάκπνπ ηνπ Γ.Παηξέσλ». -αο ελεκεξώλνπκε 

όηη κε ηελ εξγνιαβία ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο: «Πεδνδξόκηα θαη κηθξά ηερληθά έξγα ζην Γήκν 

Παηξέσλ 2018», νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ πεδόδξνκνπ επί ηεο νδνύ Αλαγέλλεζεο κεηαμύ ησλ 

νδώλ Αραΐαο & Θεκηζηνθιένπο ζηελ πεξηνρή Καζηεινθάκπνπ ηνπ Γ.Παηξέσλ. -Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ 

θαη ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ. 9/2014 θαλνληζηηθήο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ: «πεξί 

ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθώλ θηγθιηδσκάησλ ή ζηύισλ επί άθξνπ πεδνδξνκίσλ & πεδόδξνκσλ», θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ εκπνδίσλ ζηε κία είζνδν ηνπ πεδόδξνκνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: -*ηνλ πεδόδξνκν ηεο νδνύ Αλαγέλλεζεο ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Αραΐαο 

πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί ε παξάλνκε δηέιεπζε θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ επί ηνπ πεδόδξνκνπ πνπ 

παξαηεξείηαη έληνλα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πεδόδξνκν. -Σέινο ζαο γλσζηνπνηνύκε όηη ε είζνδνο ζηνλ 

πεδόδξνκν ζα είλαη πξνζπειάζηκε από ηελ νδό Θεκηζηνθιένπο αληίζηνηρα Βάζεη ηεο κε αξηζ. 

ΓΜΔΟ/Ο/3050/13 (ΦΔΚ 2302 Β/16-9-2013) απόθαζεο: «Ζ είζνδνο ζηνπο πεδόδξνκνπο πξέπεη λα 

παξακέλνπλ ειεύζεξεο νύησο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αλεκπόδηζηε θπθινθνξία ηωλ πεδώλ, ε είζνδνο-

έμνδνο νρεκάηωλ πξνο & από ηδηωηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο, παξόδηωλ ηδηνθηεζηώλ θαη ε δηέιεπζε ηωλ 

εηδηθώλ νρεκάηωλ ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο θαη ηωλ νρεκάηωλ ηξνθνδνζίαο ηωλ θαηαζηεκάηωλ πνπ 

βξίζθνληαη πέξημ απηώλ» -Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνύκαζηε: -*ηελ ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ 

εκπνδίσλ ζηνλ πεδόδξνκν ηεο νδνύ Αλαγέλλεζεο ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Αραΐαο ζηε πεξηνρή 

Καζηεινθάκπνπ ηνπ Γ.Παηξέσλ - Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Καζαξηόηεηαο θαη Έξγσλ 

Τπνδνκήο – Υξήζηνο Κνξδάο.-  
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  Η Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

Με ηελ εξγνιαβία ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο: «Πεδνδξόκηα θαη κηθξά ηερληθά έξγα ζην 

Γήκν Παηξέσλ 2018», νινθιεξώζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ πεδόδξνκνπ επί ηεο νδνύ Αλαγέλλεζεο κεηαμύ 

ησλ νδώλ Αραΐαο & Θεκηζηνθιένπο ζηελ πεξηνρή Καζηεινθάκπνπ ηνπ Γ.Παηξέσλ.  

ε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ. 9/2014 θαλνληζηηθήο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: «πεξί 

ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθώλ θηγθιηδσκάησλ ή ζηύισλ επί άθξνπ πεδνδξνκίσλ & πεδόδξνκσλ», θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθώλ εκπνδίσλ ζηε κία είζοδο ηνπ πεδόδξνκνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 ηνλ πεδόδξνκν ηεο νδνύ Αλαγέλλεζεο ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Αραΐαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εκπνδηζηεί ε παξάλνκε δηέιεπζε θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ πνπ παξαηεξείηαη έληνλα επί ηνπ 

πεδόδξνκνπ.  

Βάζεη ηεο κε αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/3050/13 (ΦΔΚ 2302 Β/16-9-2013) απόθαζεο: «Οη είζνδνη ζηνπο 

πεδόδξνκνπο πξέπεη λα παξακέλνπλ ειεύζεξεο νύησο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε αλεκπόδηζηε θπθινθνξία 

ηωλ πεδώλ, ε είζνδνο-έμνδνο νρεκάηωλ πξνο & από ηδηωηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο, παξόδηωλ 

ηδηνθηεζηώλ θαη ε δηέιεπζε ηωλ εηδηθώλ νρεκάηωλ ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο θαη ηωλ νρεκάηωλ 

ηξνθνδνζίαο ηωλ θαηαζηεκάηωλ πνπ βξίζθνληαη πέξημ απηώλ» 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 

3852/2010 ηελ πεξ. α ηεο παξαγξ. 13 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4623/2019, εγθρίλεη ηελ ηοποζέηεζε 

προζηαηεσηηθώλ εκποδίφλ ζηολ πεδόδροκο ηες οδού Αλαγέλλεζες ζηε ζσκβοιή ηες κε ηελ οδό 

Αταΐας, πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί ε παξάλνκε δηέιεπζε θαη ζηάζκεπζε νρεκάησλ πνπ παξαηεξείηαη 

έληνλα επί ηνπ πεδόδξνκνπ. Ζ είζνδνο ζηνλ πεδόδξνκν ζα είλαη πξνζπειάζηκε από ηελ νδό 

Θεκηζηνθιένπο αληίζηνηρα. 

Η παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ Αποθεληρφκέλε 

Δηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Δσηηθής Ειιάδος θαη Θολίοσ. 
 

 

 

Ο Πρόεδρος                                         Σα  Παρόληα Μέιε 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ          ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 

        ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ 

              ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

              ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ 

        ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 

        ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

        ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

        ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 
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