
Αρηζκός 82 

8
ε
 σλεδρίαζε 

Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 23
ες

 Οθηφβρίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 23
ε
 Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Παραζθεσή θαη ώξα 11.00 

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

αξηζκό 8/19-10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες 

Δπηηροπής Ποηόηεηας 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. 

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

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (7ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο «Καη’ 

εμαίξεζε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ (θνισλάθηα) επί πεδνδξνκίσλ ζηε ζπκβνιή ησλ 

νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Γνύλαξε, ιόγσ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 14422/16-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

Αλαπιεξσηή ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε ην νπνίν δηαβηβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 14363/14-10-2020, 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ 

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

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

Δληαύζα- ΘΔΜΑ: «Καη’ εμαίξεζε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ (θνισλάθηα) επί 

πεδνδξνκίσλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Γνύλαξε, ιόγσ ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ.- ρεη:1.Ζ κε αξ. πξση. 38453/19-6-2019 αίηεζε ηνπ θ. Γ. Βνπξιηόγθα (νηθ. 

Δ2101/20-6-2019) γηα ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επηρείξεζήο 

ηνπ (ηξνραίν ζπκβάλ ζηηο 11-6-2019 κε πιηθέο δεκίεο) -2.Σν κε αξ. πξση. 38453/27-6-2019 

αξλεηηθό απαληεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο. -3. Ζ ΓΜΔΟ/Ο/3050/13 (ΦΔΚ 

2302/Β’/16-9-2013) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεδώλ γύξσ από ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ε 

Τπ. Απνθ. 3015/2009, ΦΔΚ 536/Β’/23-3-2009 γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Πηζησηηθώλ 

Ηδξπκάησλ. -4. Ζ κε αξ. 9/2014 απόθαζε Γ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο 

γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθώλ/εκπνδίσλ επί ΚΥ ζην άθξν ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. -5. Σν από 3-10-2020 ηξνραίν ζπκβάλ ζηελ ίδηα ζέζε κε πιηθέο δεκίεο θαη 

ηξαπκαηηζκό πεδήο (ζπλεκ 1) -Καηόπηλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξνραίνπ ζπκβάληνο (ζρεη. 5) θαη 

δηαπηζηώλνληαο όηη ε θαηά θαηξνύο επαλαιακβαλόκελε ιαζεκέλε νδηθή ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη εθηόο ησλ πιηθώλ δεκηώλ θαη αλζξώπηλεο απώιεηεο, θαινύκαζηε λα 

επαλεμεηάζνπκε ηελ θαη’ εμαίξεζε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ (θνισλάθηα) ζηηο 
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ηέζζεξεηο γσλίεο ησλ πεδνδξνκίσλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Γνύλαξε, γηα 

ηελ έκκεζε πξνζηαζία ησλ πεδώλ. Λακβάλνληαο ππόςε ηα γεγνλόηα θαη ηα αλσηέξσ 

ζρεηηθά έγγξαθα ζαο ελεκεξώλνπκε όηη: -1) Ζ ζέζε πνπ ζπκβαίλνπλ ηα ηξνραία βξίζθεηαη 

εληόο ηνπ Ο.Σ. 522 ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Γνύλαξε θαη νη κεηαιιηθνί 

ζηύινη (θνισλάθηα) ζα κπνξνύζαλ ππό πξνϋπνζέζεηο λα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζηηο ηέζζεξεηο 

γσλίεο ηεο δηαζηαύξσζεο, επί ηνπ άθξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη εληόο Κ.Υ. κε ΚΑΔΚ 

06167ΔΚ00075, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ Κηεκαηνιόγην. -2)Σν πιάηνο πεδνδξνκίνπ επί ηεο 

Αγ. Αλδξένπ είλαη 2,80κ. ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 9/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ νδεγηώλ ηεο ππ’ αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/3050/13(ΦΔΚ 

2302/Β’/16-9-2013), ε ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ έρεη απαξαίηεην πιάηνο 1,50κ, κε 

ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ θξαζπέδνπ, ειεύζεξν από θάζε είδνπο ζηαζεξό ή θηλεηό εκπόδην. -

3)Σα ηειεπηαία ηξνραία πεξηζηαηηθά κε ζπγθξνύζεηο Η.Υ. απηνθηλήησλ ζηε δηαζηαύξσζε 

Αγ. Αλδξένπ & Γνύλαξε πνπ θαηέιεμαλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, δεκηνπξγνύλ αλεζπρίεο γηα 

ηελ αζθάιεηα πεδώλ θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπο αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ 

(ζπλεκ. θσηνγξαθίεο). -4)Ζ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη 

ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο ππνβνεζείηαη ελ κέξεη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεηαιιηθώλ ζηύισλ 

θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο ειεύζεξεο θαη αλεκπόδηζηεο 

πξόζβαζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ πεδώλ ζηα πεδνδξόκηα, εθόζνλ ηεξεζνύλ νη θαηάιιειεο 

απνζηάζεηο θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. -5) Ζ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο ζα κπνξνύζε κεηά 

ηελ έθδνζή ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο ΔΠΕ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ησλ πεδώλ θαη θαη’ 

εμαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 9/2014, λα πξνρσξήζεη ζηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ, ηόζν 

ζηελ επίκαρε ζέζε ηνπ ηξνραίνπ πεξηζηαηηθνύ αιιά θαη ζε όιεο ηηο γσλίεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηαύξσζεο, όπνπ δελ ππάξρνπλ ζηύινη (θνισλάθηα) ή έρνπλ 

θαηαζηξαθεί. -6) Ο ππάξρνλ ηππνπνηεκέλνο κεηαιιηθόο ζηύινο έρεη 73 εθ. ύςνο (εθηόο ηνπ 

ηκήκαηνο ζηήξημήο ηνπ) θαη δηάκεηξν 11εθ. Ζ απόζηαζε ηνπνζέηεζεο κεηαμύ ησλ ζηύισλ 

είλαη 1,50κ. (απόζηαζε κεηαμύ ησλ αμόλσλ ησλ ζηύισλ), πνπ δηεπθνιύλεη ηελ εγθάξζηα 

θίλεζε ησλ πεδώλ από νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη πξνθαλώο θαη από ηηο ππνβηβαζκέλεο γσλίεο 

(ξάκπεο) ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ. -Μεηά ηα αλσηέξσ, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πεδώλ θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπο επί ησλ πεδνδξνκίσλ κε ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ 

δηθαηώκαηόο ηνπο γηα ειεύζεξε θαη αλεκπόδηζηε πξόζβαζε όισλ ζε απηά, -Δηζεγνύκαζηε 

ζηελ Δπηηξνπή, -θαη’ εμαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 9/2014 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ -

θαη ιόγσ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, -λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν ηνπνζέηεζεο κεηαιιηθώλ 

ζηύισλ (θνισλάθηα), επί ηνπ άθξνπ θαη ησλ ηεζζάξσλ πεδνδξνκίσλ ζηηο γσλίεο ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Γνύλαξε, δηαθπιάζζνληαο ηαπηόρξνλα ηελ ειεύζεξε 

θαη αλεκπόδηζηε πξόζβαζε θαη δηαθίλεζή ησλ πεδώλ ζε απηά ηόζν θαηά κήθνο ηνπο, όζν 

θαη εγθάξζηα θαη επί ησλ ππνβηβαζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπο (ξάκπεο) ζε γσλίεο θαη δηαβάζεηο. -

πλεκκέλα: 1. Φσηνγξαθίεο πεδνδξνκίσλ & απόζπαζκα εθεκεξίδαο -2. Απόζπαζκα 

Κηεκαηνινγίνπ -Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγσλ 

(Ζ/Μ) θαη Έξγσλ Τπνδνκήο θ. Υξήζηνο Κνξδάο». 

 

Ζ Δπηηροπή Ποηόηεηας Εφής, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

1. Σελ κε αξ. πξση. 38453/19-6-2019 αίηεζε ηνπ θ. Γ. Βνπξιηόγθα (νηθ. Δ2101/20-6-
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2019) γηα ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επηρείξεζήο ηνπ (ηξνραίν 

ζπκβάλ ζηηο 11-6-2019 κε πιηθέο δεκίεο) 

2. Σν κε αξ. πξση. 38453/27-6-2019 αξλεηηθό απαληεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ 

Τπνδνκήο.  

3.  Σελ ΓΜΔΟ/Ο/3050/13 (ΦΔΚ 2302/Β’/16-9-2013) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεδώλ 

γύξσ από ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηελ Τπ. Απνθ. 3015/2009, ΦΔΚ 536/Β’/23-3-2009 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ. 

4.  Σελ κε αξ. 9/2014 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη 

ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ηνπνζέηεζεο πξνζηαηεπηηθώλ/εκπνδίσλ επί ΚΥ 

ζην άθξν ηνπ πεδνδξνκίνπ.  

5.  Σν από 3-10-2020 ηξνραίν ζπκβάλ ζηελ ίδηα ζέζε κε πιηθέο δεκίεο θαη ηξαπκαηηζκό 

πεδήο. 

 

Αλαιπηηθά: 

Καηόπηλ ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηηο 3-10-2020, ηξνραίνπ ζπκβάληνο θαη δηαπηζηώλνληαο 

όηη ε θαηά θαηξνύο επαλαιακβαλόκελε ιαζεκέλε νδηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

εθηόο ησλ πιηθώλ δεκηώλ θαη αλζξώπηλεο απώιεηεο, ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζζεί ε θαη’ 

εμαίξεζε ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ (θνισλάθηα) ζηηο ηέζζεξεηο γσλίεο ησλ 

πεδνδξνκίσλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Γνύλαξε, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεδώλ.  

Δπί ηνπ ζέκαηνο δηαπηζηώζεθε όηη: 

1) Ζ ζέζε πνπ ζπκβαίλνπλ ηα ηξνραία βξίζθεηαη εληόο ηνπ Ο.Σ. 522 ζηε ζπκβνιή ησλ 

νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Γνύλαξε θαη νη κεηαιιηθνί ζηύινη (θνισλάθηα) κπνξνύλ ππό 

πξνϋπνζέζεηο λα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζηηο ηέζζεξεηο γσλίεο ηεο δηαζηαύξσζεο, επί ηνπ 

άθξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη εληόο Κ.Υ. κε ΚΑΔΚ 06167ΔΚ00075, ζύκθσλα κε ην 

ηζρύνλ Κηεκαηνιόγην. 

2) Σν πιάηνο πεδνδξνκίνπ επί ηεο Αγ. Αλδξένπ είλαη 2,80κ. ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 

9/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ 

νδεγηώλ ηεο ππ’ αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/3050/13(ΦΔΚ 2302/Β’/16-9-2013), ε ειεύζεξε 

δώλε όδεπζεο πεδώλ έρεη απαξαίηεην πιάηνο 1,50κ, κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ 

θξαζπέδνπ, ειεύζεξν από θάζε είδνπο ζηαζεξό ή θηλεηό εκπόδην. 

3) Σα ηειεπηαία ηξνραία πεξηζηαηηθά κε ζπγθξνύζεηο Η.Υ. απηνθηλήησλ ζηε 

δηαζηαύξσζε Αγίνπ Αλδξένπ θαη Γνύλαξε πνπ θαηέιεμαλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, 

δεκηνπξγνύλ αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα πεδώλ θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπο αιιά θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ.  

4) Ζ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη ζσκαηηθήο 

αθεξαηόηεηαο ππνβνεζείηαη ελ κέξεη κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεηαιιηθώλ ζηύισλ θαη 

δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο ειεύζεξεο θαη 

αλεκπόδηζηεο πξόζβαζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ πεδώλ ζηα πεδνδξόκηα, εθόζνλ 

ηεξεζνύλ νη θαηάιιειεο απνζηάζεηο θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηροπή Ποηόηεηας Εφής, θαη’ εμαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 

9/2014 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ 

πεδώλ θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπο επί ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, εγθρίλεη ηελ ηοποζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύιφλ (θοιφλάθηα), επί ηοσ 

άθροσ θαη ηφλ ηεζζάρφλ πεδοδροκίφλ ζηης γφλίες ηες ζσκβοιής ηφλ οδώλ Αγ. 
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Αλδρέοσ θαη Γούλαρε, δηαθπιάζζνληαο ηαπηόρξνλα ηελ ειεύζεξε θαη αλεκπόδηζηε 

πξόζβαζε θαη δηαθίλεζή ησλ πεδώλ ζε απηά ηόζν θαηά κήθνο ηνπο, όζν θαη εγθάξζηα 

θαη επί ησλ ππνβηβαζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπο (ξάκπεο) ζε γσλίεο θαη δηαβάζεηο.  

 

Ζ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο κεηά ηελ έθδνζή ηεο παξνύζαο απόθαζεο γηα ιόγνπο 

πξνζηαζίαο ησλ πεδώλ θαη θαη’ εμαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 9/2014 Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ζα πξνρσξήζεη ζηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηύισλ, ηόζν ζηελ επίκαρε 

ζέζε ηνπ ηξνραίνπ πεξηζηαηηθνύ αιιά θαη ζε όιεο ηηο γσλίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηαύξσζεο, όπνπ δελ ππάξρνπλ ζηύινη (θνισλάθηα) ή έρνπλ θαηαζηξαθεί.  

Ο ππάξρσλ ηππνπνηεκέλνο κεηαιιηθόο ζηύινο έρεη 73 εθ. ύςνο (εθηόο ηνπ ηκήκαηνο 

ζηήξημήο ηνπ) θαη δηάκεηξν 11εθ. Ζ απόζηαζε ηνπνζέηεζεο κεηαμύ ησλ ζηύισλ είλαη 

1,50κ. (απόζηαζε κεηαμύ ησλ αμόλσλ ησλ ζηύισλ), πνπ δηεπθνιύλεη ηελ εγθάξζηα θίλεζε 

ησλ πεδώλ από νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη πξνθαλώο θαη από ηηο ππνβηβαζκέλεο γσλίεο 

(ξάκπεο) ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ. 

 

Ζ παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ 

Αποθεληρφκέλε Γηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Γσηηθής Διιάδος θαη Ηολίοσ. 

 

 

 
 

Ο Πρόεδρος                                          Σα  σκκεηέτοληα Μέιε 
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