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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 23
η
 Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 11.00 π.μ. 

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

8/19-10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Δπιηροπής 

Ποιόηηηας Εφής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα ελλέα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο 3) 

Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 4) Ήξα – Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο 5) 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 6) Γηνλύζηνο Βνξίζεο– ηαθηηθό κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 83/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Υξήζηνο Κνξδάο, Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο 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 ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα «Πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηηο πεξηνρέο  Πξνζθπγηθά 

– Φαξνθάη - Σαξακπνύξα, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο ΓΔΤΑΠ «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ  ΠΡΟΦΤΓΗΚΑ – ΦΑΡΟΦΑΗ – ΣΑΡΑΜΠΟΤΡΑ» 

ζέηνληαο ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ην ππ’ αξηζ. 14697/20-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη 

ηελ ππ’ αξηζ. 40400/19-10-2020 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 απνζηέιινπκε ζπλεκκέλσο ηνλ ζρεκαηηζζέληα 

θάθειν πνπ αθνξά ηελ κε αξ. πξση. 40400/2020 αίηεζε ηνπ Γ. Αζαλαζόπνπινπ, ζρεηηθά κε 

ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηηο πεξηνρέο  Πξνζθπγηθά – Φαξνθάη - 

Σαξακπνύξα, πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ηεο «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΖ 

ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ  ΠΡΟΦΤΓΗΚΑ –– ΣΑΡΑΜΠΟΤΡΑ», ΦΑΡΟΦΑΗ κε αλάδνρν ηελ 

ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΑΣΡΧΝ ΑΣΔ, ην νπνίν επηβιέπεηαη από ηελ ΓΔΤΑΠ 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), ηνπ άξζξνπ 

5,παξ.13(α) ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ134/η.Α’/2019) θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν. 

2696/1999 (Κ.Ο.Κ)., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην αξζξ. 48 ηνπ Ν. 4313/2014. Γειαδή 

απαηηείηαη ε ιήςε απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε βάζε κειέηεο πνπ έρνπλ 

εθπνλεζεί από ή γηα ινγαξηαζκό ησλ αξκνδίσλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπο. Οη απνθάζεηο απηέο 

εγθξίλνληαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. -αο ελεκεξώλνπκε 

όηη ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Αληηθαηάζηαζεο δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηηο πεξηνρέο 

Πξνζθπγηθά – Φαξνθάη – Σαξακπνύξα», πξνθύπηεη αλαγθαηόηεηα ιήςεο πξνζσξηλώλ 

θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ. -Πξόθεηηαη γηα κηα πνιύ εθηεηακέλε πεξηνρή (κε ζπλνιηθό κήθνο 
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δηθηύνπ πξνο αληηθαηάζηαζε ηα 80.000 κέηξα). -Πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή παξεκπόδηζε ηεο 

θπθινθνξίαο (ζηελ εθάζηνηε ππό θαηαζθεπή νδό) δηαξθείαο ιίγσλ σξώλ. -Σν κέγηζην κήθνο 

εξγνηαμίνπ ζε θάζε νδό ζα έρεη κήθνο ην πνιύ 50 κ., ώζηε ε ηάθξνο κεηά ην πέξαο ησλ 

εξγαζηώλ ηεο εκέξαο, ζα είλαη κπαδσκέλε κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εξείζκαηνο ή ηνπ 

νδνζηξώκαηνο θαη ε νδόο ζα παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία. -Δπηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνύλ 

ηαπηόρξνλα, κέρξη ην πνιύ 5 εξγνηάμηα, ζε δηαθνξεηηθέο νδνύο. -Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηώλ, αιιά θαη κεηά ην πέξαο ηνπο, ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε 

ησλ πεδώλ θαηνίθσλ από θαη πξνο ηηο θαηνηθίεο ηνπο. -Από ηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ αλαδόρνπ 

πξνθύπηνπλ πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο δύν εηδώλ: -1.ηηο νδνύο θπθινθνξίαο κηαο 

θαηεύζπλζεο θαη όπνπ ην ελαπνκέλνλ πιάηνο νδνζηξώκαηνο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

εξγνηαμίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,75 κέηξα, πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηκήκαηνο ισξίδαο κηαο 

θαηεύζπλζεο. -2.ηηο νδνύο θπθινθνξίαο δύν θαηεπζύλζεσλ θαη όπνπ ην ελαπνκέλνλ πιάηνο 

νδνζηξώκαηνο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,75 κέηξα, 

πξνζσξηλή ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ κε ηε βνήζεηα ζεκαησξώλ. -Από ηηο 

αλσηέξσ ξπζκίζεηο α) δελ επεξεάδνληαη δπζκελώο νη αλάγθεο ησλ ΑΜΔΑ θαη β) δελ 

επεξεάδνληαη νη ππεξεζίεο Μαδηθήο Μεηαθνξάο αθνύ νη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο επηηξέπνπλ 

ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. -Δπηζεκάλζεηο: -1.ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ε παξεκπόδηζε (είηε κε απνθιεηζκό ηκήκαηνο κηαο θαηεύζπλζεο, είηε κε ελαιιάμ 

θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ, δειαδή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ελαπνκέλνλ ηκήκα ηνπ 

νδνζηξώκαηνο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη κηθξόηεξν από 2,75 κ., ν αλάδνρνο 

ζα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε μερσξηζηήο απόθαζεο άδεηαο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε νδό. -2.Δπηπξνζζέησο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ επεξεάδεηαη ε θπθινθνξία ησλ 

κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη πξέπεη λα γίλεη εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο θαη επνκέλσο 

ηξνπνπνίεζε ηνπ δξνκνινγίνπ, ηόηε, γηα ηελ άδεηα απηή, ζα είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε θαη 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ αζηηθνύ ΚΣΔΛ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαδξνκή. -3.Οη νδνί Λεσθόξνο 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Καιαβξύησλ, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, Αθξσηεξίνπ θαη Λεσθόξνο 

Γιαύθνπ, ηκήκαηα ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, δελ αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη επνκέλσο, γηα όπνηεο εξγαζίεο πξέπεη λα δηεμαρζνύλ ζε 

απηέο πξέπεη λα ιεθζνύλ νη αλάινγεο άδεηεο, από ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε 

αξκνδηόηεηα. -Καηόπηλ απηώλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, εηζεγνύκεζα, -Σελ πξνζσξηλή  παξεκπόδηζε ηεο θπθινθνξίαο -

1.ηηο νδνύο θπθινθνξίαο κηαο θαηεύζπλζεο θαη όπνπ ην ελαπνκέλνλ πιάηνο νδνζηξώκαηνο, 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,75 κέηξα, πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο 

ηκήκαηνο ισξίδαο κηαο θαηεύζπλζεο. -2.ηηο νδνύο θπθινθνξίαο δύν θαηεπζύλζεσλ θαη όπνπ 

ην ελαπνκέλνλ πιάηνο νδνζηξώκαηνο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 

2,75 κέηξα, πξνζσξηλή ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ κε ηε βνήζεηα ζεκαησξώλ. 

-Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη ηηο απαξαίηεηεο απαγνξεπηηθέο, ππνρξεσηηθέο, 

πξνεηδνπνηεηηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο, ζύκθσλα κε 

ην Γηάγξακκα ήκαλζεο, πνπ έρεη ππνβάιιεη θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (ΓΜΔΟ/613/16/02/2011, ΦΔΚ 9056/η.Β΄/20.05.2011 θ.ι.π.). -Οη αλσηέξσ 

ξπζκίζεηο, ζα ηζρύζνπλ από ηελ έθδνζε απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ 

έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – 

Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, κέρξη ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ ηελ 30/06/2022, πεξηγξάθνληαη ζε 

Σερληθή Έθζεζε θαη απεηθνλίδνληαη ζε αληίζηνηρν δηάγξακκα, ην νπνίν είλαη ππνγεγξακκέλν 

από ηελ αλάδνρν θαη ζεσξεκέλν από ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ έξγνπ. (ΓΔΤΑΠ). -Ο 

Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο Μηραήι 

Αλαζηαζίνπ. 
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 Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εφής άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ 

εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο - παξαηεξήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη αθνύ 

θήξπμε ην σο άλσ ζέκα θαηεπείγνλ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

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

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» ηνπ άξζξνπ 5, παξ.13(α) ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ134/η.Α’/2019) θαη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ)., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην αξζξ. 48 ηνπ Ν. 

4313/2014. απαηηείηαη ε ιήςε απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε βάζε κειέηεο πνπ 

έρνπλ εθπνλεζεί από ή γηα ινγαξηαζκό ησλ αξκνδίσλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπο. Οη απνθάζεηο 

απηέο εγθξίλνληαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,  

 

 η Δπιηροπή Ποιόηηηας Εφής εγκρίνει πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηηο 

πεξηνρέο  Πξνζθπγηθά – Φαξνθάη - Σαξακπνύξα, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο 

ΓΔΤΑΠ «Αληηθαηάζηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηηο πεξηνρέο Πξνζθπγηθά – Φαξνθάη – 

Σαξακπνύξα» και ζσγκεκριμένα ηην προζφρινή παρεμπόδιζη ηης κσκλοθορίας: 

 
1. ηηο οδούς κσκλοθορίας μιας καηεύθσνζης θαη όπνπ ην ελαπνκέλνλ πιάηνο 

νδνζηξώκαηνο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,75 κέηξα, 

πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηκήκαηνο ισξίδαο κηαο θαηεύζπλζεο. 

2. ηηο οδούς κσκλοθορίας δύο καηεσθύνζεφν θαη όπνπ ην ελαπνκέλνλ πιάηνο 

νδνζηξώκαηνο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,75 κέηξα, 

πξνζσξηλή ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ κε ηε βνήζεηα ζεκαησξώλ. 

 

 Πξόθεηηαη γηα κηα πνιύ εθηεηακέλε πεξηνρή (κε ζπλνιηθό κήθνο δηθηύνπ πξνο 

αληηθαηάζηαζε ηα 80.000 κέηξα).  

 Πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή παξεκπόδηζε ηεο θπθινθνξίαο (ζηελ εθάζηνηε ππό θαηαζθεπή 

νδό) δηαξθείαο ιίγσλ σξώλ.  

 Σν κέγηζην κήθνο εξγνηαμίνπ ζε θάζε νδό ζα έρεη κήθνο ην πνιύ 50 κ., ώζηε ε ηάθξνο 

κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ηεο εκέξαο, ζα είλαη κπαδσκέλε κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εξείζκαηνο ή ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ε νδόο ζα παξαδίδεηαη ζηελ θπθινθνξία.  

 Δπηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα, κέρξη ην πνιύ 5 εξγνηάμηα, ζε δηαθνξεηηθέο 

νδνύο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, αιιά θαη κεηά ην πέξαο ηνπο, ζα ιακβάλεηαη 

κέξηκλα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδώλ θαηνίθσλ από θαη πξνο ηηο θαηνηθίεο ηνπο.  

 Από ηελ Σερληθή Έθζεζε ηνπ αλαδόρνπ πξνθύπηνπλ πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο δύν εηδώλ:  

 1.ηηο νδνύο θπθινθνξίαο κηαο θαηεύζπλζεο θαη όπνπ ην ελαπνκέλνλ πιάηνο 

νδνζηξώκαηνο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,75 κέηξα, 

πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηκήκαηνο ισξίδαο κηαο θαηεύζπλζεο.  

 2.ηηο νδνύο θπθινθνξίαο δύν θαηεπζύλζεσλ θαη όπνπ ην ελαπνκέλνλ πιάηνο 

νδνζηξώκαηνο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,75 κέηξα, πξνζσξηλή 

ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ κε ηε βνήζεηα ζεκαησξώλ. \ 

 Από ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο  

α)  δελ επεξεάδνληαη δπζκελώο νη αλάγθεο ησλ ΑΜΔΑ θαη  
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β)  δελ επεξεάδνληαη νη ππεξεζίεο Μαδηθήο Μεηαθνξάο αθνύ νη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο 

επηηξέπνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ.  

  

 Δπιζημάνζεις: 

1.  ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε παξεκπόδηζε (είηε κε απνθιεηζκό 

ηκήκαηνο κηαο θαηεύζπλζεο, είηε κε ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ, δειαδή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ελαπνκέλνλ ηκήκα ηνπ νδνζηξώκαηνο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ 

είλαη κηθξόηεξν από 2,75 κ., ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε μερσξηζηήο απόθαζεο 

άδεηαο δηαθνπήο ηεο θπθινθνξίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νδό.  

2.  Δπηπξνζζέησο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ επεξεάδεηαη ε θπθινθνξία ησλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο θαη πξέπεη λα γίλεη εθηξνπή ηεο θπθινθνξίαο θαη επνκέλσο ηξνπνπνίεζε ηνπ 

δξνκνινγίνπ, ηόηε, γηα ηελ άδεηα απηή, ζα είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε θαη ζύκθσλε γλώκε 

ηνπ αζηηθνύ ΚΣΔΛ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαδξνκή.  

3.  Οη νδνί Λεσθόξνο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Καιαβξύησλ, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, 

Αθξσηεξίνπ θαη Λεσθόξνο Γιαύθνπ, ηκήκαηα ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ, δελ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη επνκέλσο, γηα όπνηεο εξγαζίεο 

πξέπεη λα δηεμαρζνύλ ζε απηέο, πξέπεη λα ιεθζνύλ νη αλάινγεο άδεηεο, από ηηο ππεξεζίεο πνπ 

έρνπλ ηελ αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα. 

 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη ηηο απαξαίηεηεο απαγνξεπηηθέο, ππνρξεσηηθέο, 

πξνεηδνπνηεηηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο, ζύκθσλα κε 

ην Γηάγξακκα ήκαλζεο, πνπ έρεη ππνβάιιεη θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο (ΓΜΔΟ/613/16/02/2011, ΦΔΚ 9056/η.Β΄/20.05.2011 θ.ι.π.).  

  

 Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο, ζα ηζρύζνπλ από ηελ έθδνζε απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο θαη ηελ έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο  Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, κέρξη ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ ηελ 30/06/2022, 

πεξηγξάθνληαη ζε Σερληθή Έθζεζε θαη απεηθνλίδνληαη ζε αληίζηνηρν δηάγξακκα, ην νπνίν είλαη 

ππνγεγξακκέλν από ηελ αλάδνρν θαη ζεσξεκέλν από ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ έξγνπ. 

(ΓΔΤΑΠ). 

 

Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην Αποκενηρφμένη 

Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ. 
 

 

         Ο Πρόεδρος                                  Σα  σμμεηέτονηα Μέλη 
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