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Αξηζκόο 73 

8
ε
 πλεδξίαζε 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 23
εο

 Οθησβξίνπ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 23
ε
 Οθησβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11.00 π.κ. 

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

8/19-10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, 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) Ισάλλεο 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. 

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

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα «Καζνξηζκόο σο πεδόδξνκσλ 

ησλ:  α) αλώλπκεο νδνύ κεηαμύ ησλ Ο.Σ Κ23 θαη Κ24 θαη β) αλώλπκεο νδνύ, λνηίσο ηεο 

νδνύ Φέγγνπ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Σξνίαο θαη Θνπθπδίδνπ» ζέηνληαο ππ’ όςηλ 

ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ.14694/20-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη 

ηελ ππ’ αξηζ. 24130/13-10-2020 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 ζηέιλνπκε 

ζπλεκκέλσο ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκό σο πεδόδξνκσλ ησλ: α) 

αλώλπκεο νδνύ κεηαμύ ησλ Ο.Σ Κ23 θαη Κ24 θαη β) αλώλπκεο νδνύ λνηίσο ηεο νδνύ Φέγγνπ 

ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Σξνίαο θαη Θνπθπδίδνπ ζηελ πεξηνρή Καζηειιόθακπνπ 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). -Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο 

πιεξνθνξνύκε όηη: -Σόζν ε αλώλπκε νδόο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Κ23 θαη Κ24 θαη 

είλαη θάζεηε ζηηο νδνύο Αραΐαο θαη Θεκηζηνθιένπο όζν θαη ε αλώλπκε νδόο, λνηίσο ηεο 

νδνύ Φέγγνπ, ζην ηκήκα ηεο  κεηαμύ ησλ νδώλ Σξνίαο θαη Θνπθπδίδνπ θαζνξίζηεθαλ σο 

πεδόδξνκνη κε ην από 26-1-87 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ265/Γ’/19-3-1987) κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε 

πνιενδνκηθή κειέηε ηεο πεξηνρήο Καζηειιόθακπνπ ηνπ Γήκνπ Πάηξαο θαη ηεο Κνηλόηεηαο 

Ρίνπ. -Μεηά από αίηεκα ηνπ Δμσξατζηηθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Καζηειιόθακπνπ θαζώο θαη 

ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο 'Έξγσλ Τπνδνκήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζήκαλζεο επί 

ησλ αλσηέξσ πεδνδξόκσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, αξκόδηνη ηερληθνί 

ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο καο πξαγκαηνπνίεζαλ απηνςία πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε 
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πεδνδξόκεζή ηνπο σο κέηξν ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, αθνύ ζύκθσλα κε ηα ππ’ αξηζ. 

Γ.Ο.Τ/277/Φ.252/26-3-2018 θαη Γ.Ο.Τ-νηθ/2696/Φ.252/18-5-2018 έγγξαθα ηεο Γηεύζπλζεο 

Οδηθώλ Τπνδνκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, γηα ηε ζεζκνζέηεζε κηαο 

νδνύ σο πεδόδξνκν ε νπνία ήδε πξνβιέπεηαη από ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεσο, όπσο ελ 

πξνθεηκέλσ, απαηηείηαη ε έγθξηζή ηεο θαη σο κέηξν ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο. -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 πεδόδξνκσλ ησλ: α) αλώλπκεο νδνύ κεηαμύ ησλ Ο.Σ Κ23 θαη Κ24 θαη β) αλώλπκεο νδνύ, 

λνηίσο ηεο νδνύ Φέγγνπ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Σξνίαο θαη Θνπθπδίδνπ. -Θέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηελ δηαρείξηζε ησλ πεδνδξνκεκέλσλ νδώλ (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 

Θεκηζηνθιένπο θαη Αραΐαο θαζώο θαη ζηηο νδνύο Σξνίαο, σθξάηνπο, νθνθιένπο, όισλνο 

θαη Θνπθπδίδνπ ελώ 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 Ινλίνπ, 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 Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο Μηραήι Αλαζηαζίνπ. 

 

 Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 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), ην άξζξν. 5, 

παξ. 13 (α) ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α’/2019) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξνπ 52 ηνπ Ν. 

2696/1999 (Κ.Ο.Κ)., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 3542/07 θαη ην Ν.4343/14 

εγθξίλεη ηoλ θαζνξηζκό σο πεδόδξνκσλ ησλ: α) αλώλπκεο νδνύ κεηαμύ ησλ Ο.Σ Κ23 

θαη Κ24 θαη β) αλώλπκεο νδνύ, λνηίσο ηεο νδνύ Φέγγνπ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ 

νδώλ Σξνίαο θαη Θνπθπδίδνπ, ζηελ πεξηνρή Καζηειόθακπνπ. 

  

 Σόζν ε αλώλπκε νδόο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ Ο.Σ. Κ23 θαη Κ24 θαη είλαη θάζεηε 

ζηηο νδνύο Αραΐαο θαη Θεκηζηνθιένπο όζν θαη ε αλώλπκε νδόο, λνηίσο ηεο νδνύ Φέγγνπ, 

ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Σξνίαο θαη Θνπθπδίδνπ θαζνξίζηεθαλ σο πεδόδξνκνη κε 

ην από 26-1-87 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ265/Γ’/19-3-1987) κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε πνιενδνκηθή 

κειέηε ηεο πεξηνρήο Καζηειιόθακπνπ ηνπ Γήκνπ Πάηξαο θαη ηεο Κνηλόηεηαο Ρίνπ. 

 Μεηά από αίηεκα ηνπ Δμσξατζηηθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Καζηειιόθακπνπ θαζώο θαη 

ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο 'Έξγσλ Τπνδνκήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζήκαλζεο επί 

ησλ αλσηέξσ πεδνδξόκσλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, αξκόδηνη ηερληθνί 
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ππάιιεινη ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ απηνςία πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε πεδνδξόκεζή ηνπο σο κέηξν 

ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, αθνύ ζύκθσλα κε ηα ππ.αξηζ. Γ.Ο.Τ/277/Φ.252/26-3-2018 θαη 

Γ.Ο.Τ-νηθ/2696/Φ.252/18-5-2018 έγγξαθα ηεο Γηεύζπλζεο Οδηθώλ Τπνδνκώλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, γηα ηε ζεζκνζέηεζε κηαο νδνύ σο πεδόδξνκν ε 

νπνία ήδε πξνβιέπεηαη από ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεσο, όπσο ελ πξνθεηκέλσ, 

απαηηείηαη ε έγθξηζή ηεο θαη σο κέηξν ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο. 

 

 Θέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ δηαρείξηζε ησλ πεδνδξνκεκέλσλ νδώλ (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 επί ηνπ ζέκαηνο Σερληθήο Έθζεζεο 

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 Θεκηζηνθιένπο θαη 

Αραΐαο θαζώο θαη ζηηο νδνύο Σξνίαο, σθξάηνπο, νθνθιένπο, όισλνο θαη Θνπθπδίδνπ 

ελώ 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 Ινλίνπ, 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. 

 

 Ζ παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ. 
 

 

 Ο Πξόεδξνο                                           Σα  πκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ 

        ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΖΡΑ – ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΤΡΖ 

              ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

              ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 
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