
Αριθμός 83 

8
η
 σνεδρίαζη 

Δπιηροπής Ποιόηηηας Εφής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 23
ης

 Οκηφβρίοσ 2020 

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

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. 

………………...…………………………………………………………..………….………… 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (8ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο «Πξνζσξηλέο 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο επί ηκήκαηνο ηεο νδνύ Πνζεηδώλνο ζην Αθηαίν, ζηα πιαίζηα ηεο 

«ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΖ ΝΔΑ ΓΗΠΛΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ 

ΑΠΟ Υ.Θ.113+0002 – 123+500 ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΦΑΘΟΠΤΡΓΟ – ΠΔΡΗΟΥΖ ΡΗΟΤ», ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 14136/12-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 43837/8-10-2020 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. 43837/2020 αίηεζε ηεο GD 

INFRASTRUCTURE SRL, ζρεηηθά κε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ επί ηκήκαηνο 

ηεο νδνύ Πνζεηδώλνο, πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ηεο «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ 

ΣΖ ΝΔΑ ΓΗΠΛΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΑΠΟ Υ.Θ.113+0002 – 123+500 ΣΟ 

ΣΜΖΜΑ ΦΑΘΟΠΤΡΓΟ – ΠΔΡΗΟΥΖ ΡΗΟΤ», ην νπνίν επηβιέπεηαη από ηελ ΔΡΓΑ Ο..Δ. Α.Δ. 

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 διαηάξευν ηος απθπ. 52 ηος Ν. 

2696/1999 (Κ.Ο.Κ)., όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει με ηο απθπ. 48 ηος Ν. 4313/2014. Δηλαδή 

απαιηείηαι η λήτη απόθαζηρ ηηρ 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 πξόθεηηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί ην ηερληθό έξγν ηεο θάησ δηάβαζεο ΚΓ2 ζην Αθηαίν θαη γηα λα πινπνηεζεί, είλαη 

απαξαίηεηε ε δηαθνπή θπθινθνξίαο επί ηεο νδνύ Πνζεηδώλνο ζηε δηαζηαύξσζή ηεο κε ηελ 

πθηζηάκελε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. - Ζ παξάθακςε ηεο πθηζηάκελεο ηζόπεδεο δηάβαζεο ζα γίλεη 

κέζσ εθηξνπήο ηεο νδνύ δπηηθά, όπνπ ε θπθινθνξία δηνρεηεύεηαη ζηελ πθηζηάκελε νδό Καιιηζέαο. 

ΑΔΑ: ΨΚ23ΩΞΙ-9ΝΣ



Μεηά από απόζηαζε 85 κ. από ηε δηάβαζε ε θπθινθνξία δηαζρίδεη ηηο παιαηέο γξακκέο κέζσ ηεο 

λενθαηαζθεπαδόκελεο ζύλδεζεο πιάηνπο 10 κ., θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο νδνύ Ηεξνύ Λόρνπ 

δηνρεηεύεηαη ζηελ νδό Πνζεηδώλνο.- Με ηελ πξνηεηλόκελε θπθινθνξηαθή ξύζκηζε ζπλδένληαη 

θπθινθνξηαθά νη πθηζηάκελεο νδνί Καιιηζέαο θαη Ηεξνύ Λόρνπ κε έλα κηθξό νδηθό ηκήκα κήθνπο 

25κ. θαη εμππεξεηνύληαη νη ηνπηθέο θηλήζεηο, εθαηέξσζελ ηεο γξακκήο.- Καηόπηλ απηώλ, θαη’ 

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

εηζεγνύκεζα, - Σελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζηε δηαζηαύξσζε ηεο νδνύ Πνζεηδώλνο 

κε ηελ πθηζηάκελε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη ηελ δηνρέηεπζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ 

θαηαζθεπαδόκελε επί ηνύησ παξάθακςε γηα ηξεηο κήλεο.- Από ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο α) δελ 

επεξεάδνληαη δπζκελώο νη αλάγθεο ησλ ΑΜΔΑ θαη β) δελ επεξεάδνληαη νη ππεξεζίεο Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο αθνύ δελ δηέξρεηαη αζηηθή ζπγθνηλσλία, από ηελ νδό.- 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 γηα ηξεηο (3) κήλεο από 

ηελ έθδνζε απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο  Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, 

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

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

ΟΔ ΑΔ).-  -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο Μηραήι Αλαζηαζίνπ. 

 

 Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εφής κε ηε δηεπθξίληζε όηη ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. 

Παλαγηώηεο Μειάο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή – 

Αληηδεκάξρνπ, ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Αθηαίνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο - παξαηεξήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ.  

 Μεηά από αλαιπηηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, η Δπιηροπή 

Ποιόηηηας Εφής,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Αναβάλλει ηε ιήςε απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο «Πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο 

επί ηκήκαηνο ηεο νδνύ Πνζεηδώλνο ζην Αθηαίν, ζηα πιαίζηα ηεο «ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΡΓΧΝ 

ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΖ ΝΔΑ ΓΗΠΛΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΑΠΟ Υ.Θ.113+0002 – 

123+500 ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΦΑΘΟΠΤΡΓΟ – ΠΔΡΗΟΥΖ ΡΗΟΤ», πξνθεηκέλνπ απηό λα 

επαλεμεηαζζεί θαη λα επαλέιζεη πξνο ζπδήηεζε ζε επόκελε ζπλεδξίαζε.  

 

  

Ο Πρόεδρος                                         Σα  σμμεηέτονηα Μέλη 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ 

        ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΖΡΑ – ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΤΡΖ 

              ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

              ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

        ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 
 

ΑΔΑ: ΨΚ23ΩΞΙ-9ΝΣ
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