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Αριθμός 90 

9
η
 σνεδρίαζη 

Δπιηροπής Ποιόηηηας Εφής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 3
ης

 Γεκεμβρίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 3
η
 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώξα 11.00 π.μ. κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 9/27-

11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας 

Εφής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 436/13-11-2020 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) Ήξα – 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο 4) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 5) Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 7) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο –

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 85/2020)  

Ο θ. Ναπνιέσλ Σξηαληαθπιιόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο εηζήιζε ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 

90/2020) ελώ απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 91/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο –αλαπιεξσκαηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 93/2020).. 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο, Γηνλύζηνο Βνξίζεο 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 (6ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο ππόςε 

ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 15037/27-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 14874/23-10-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο 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- Δληαύζα- ΘΔΜΑ 

«Έγθξηζε θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο επί ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ ησλ νδώλ 

Μαξαγθνπνύινπ – Γξνζνπνύινπ – Ζ. Αιεμάλδξνπ - Αι. Παπάγνπ – Λνρ. Μελνύλνπ – Κηεζίνπ – Β. 

Ηαηξνύ». -αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ζην ππ’ αξηζ. 

10338/03.08.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθεο 

θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο επί ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ πνπ πξόθεηηαη λα δηακνξθσζεί επί ηε ζπκβνιήο 

ησλ νδώλ Μαξαγθνπνύινπ – Γξνζνπνύινπ- Ζ. Αιεμάλδξνπ – Αι. Παπάγνπ – Λνρ. Μελνύλνπ – 

Κηεζίνπ – Β. Ηαηξνύ 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 

αλσηέξσ ζέκαηνο ζαο πιεξνθνξνύκε όηη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 42/22.06.2020 απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο εγθξίζεθε ε θαηαζθεπή θπθιηθνύ θόκβνπ θίλεζεο νρεκάησλ επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ αλσηέξσ νδώλ θαζώο θαη ε θαηαζθεπή λεζίδσλ επί ησλ νδώλ Ζ. Αιεμάλδξνπ, Αι. 
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Παπάγνπ θαη Β. Ηαηξνύ. Σα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ ππόςε θόκβνπ θαη ησλ λεζίδσλ θαζώο θαη ηα 

πιάηε ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζηηο νδνύο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ ππόςε θόκβν, 

θαίλνληαη ζηελ από 31.07.2020 νξηδνληηνγξαθία πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε από ηε Γ/λζε 

Έξγσλ Τπνδνκήο θαη ζπλνδεύεη ηελ ππ’ αξηζ. 42/22.06.2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εσήο. -Πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη κε αζθάιεηα ε θίλεζε πεδώλ θαη νρεκάησλ επί ηνπ θπθιηθνύ 

θόκβνπ, ε ππεξεζία καο θξίλεη απαξαίηεηε εθηόο από ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αληίζηνηρεο θαηαθόξπθεο 

ζήκαλζεο γηα ηελ θπθιηθή πνξεία θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηελ απαγόξεπζε ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο όισλ ησλ νρεκάησλ επί ηεο πεξηκεηξηθήο νδνύ ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ. Καηόπηλ ησλ 

αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε: -α) ηελ ππ’ αξηζ. 42/22.06.2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θπθιηθνύ θόκβνπ θίλεζεο νρεκάησλ επί ησλ νδώλ 

Μαξαγθνπνύινπ – Γξνζνπνύινπ - Ζ. Αιεμάλδξνπ – Αι. Παπάγνπ – Λνρ. Μελνύλνπ – Κηεζίνπ – Β. 

Ηαηξνύ -β) ηα ιεηηνπξγηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππόςε νδώλ -γ) ηηο ήδε ηζρύνπζεο 

ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ -δ) ηελ παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν. 2696/99 

(Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη -ε) ην αξζξ. 5, παξ. 13(α) ηνπ Ν. 4623/19 (ΦΔΚ 

134/η.Α΄/2019) -εηζεγνύκεζα: -Α) Σελ απαγόξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηεο 

πεξηκεηξηθήο νδνύ ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ, ζηα ηκήκαηά ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Ζ. Αιεμάλδξνπ – 

Μαξαγθνπνύινπ, Μαξαγθνπνύινπ – Β. Ηαηξνύ, Β. Ηαηξνύ – Κηεζίνπ, Λνρ. Μελνύλνπ – Αι. 

Παπάγνπ. -Β) Σελ ηνπνζέηεζε ηεο αληίζηνηρεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο επί ησλ νδώλ 

Μαξαγθνπνύινπ, Β. Ηαηξνύ, Κηεζίνπ, Λνρ. Μελνύλνπ, Αι. Παπάγνπ θαη Γξνζνπνύινπ, νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ ζηνλ αλσηέξσ θόκβν, πξνθεηκέλνπ λα ππνδεηθλύεηαη ε ππνρξεσηηθή θπθιηθή πνξεία 

θίλεζεο ησλ νρεκάησλ, σο εμήο: -*επί ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ: -*ππνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-1 

(ππνρξεσηηθή παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο), Ρ-53 (ππνρξεσηηθή θπθιηθή δηαδξνκή) -*ξπζκηζηηθέο 

πηλαθίδεο: Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) -*ράξαμε δηάβαζεο πεδώλ -*επί ηεο νδνύ Β. Ηαηξνύ: -

*ππνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-1 (ππνρξεσηηθή παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο), Ρ-52δ (ππνρξεσηηθή 

δηέιεπζε κόλν από ηε δεμηά πιεπξά ηεο λεζίδαο), Ρ-53 (ππνρξεσηηθή θπθιηθή δηαδξνκή) -

*ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο: Π-77 (γηα ππνρξεσηηθό πέξαζκα κόλν από ηε δεμηά πιεπξά ηεο λεζίδαο), Π-

21 (δηάβαζε πεδώλ) -*ράξαμε δηάβαζεο πεδώλ -*επί ηεο νδνύ Κηεζίνπ: -*ππνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: 

Ρ-2 (ππνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο), Ρ-53 (ππνρξεσηηθή θπθιηθή δηαδξνκή) -*ξπζκηζηηθέο 

πηλαθίδεο: Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) -*ράξαμε δηάβαζεο πεδώλ -*επί ηεο νδνύ Λνρ. Μελνύλνπ: -

*ππνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-1 (ππνρξεσηηθή παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο), Ρ-53 (ππνρξεσηηθή 

θπθιηθή δηαδξνκή) -*ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο: Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) -*ράξαμε δηάβαζεο πεδώλ -*επί 

ηεο νδνύ Αι. Παπάγνπ: -*ππνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-1 (ππνρξεσηηθή παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο), 

Ρ-52δ (ππνρξεσηηθή δηέιεπζε κόλν από ηε δεμηά πιεπξά ηεο λεζίδαο) -*ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο: Π-21 

(δηάβαζε πεδώλ) -*ράξαμε δηάβαζεο πεδώλ -*επί ηεο νδνύ Γξνζνπνύινπ: -*ξπζκηζηηθή πηλαθίδα Π-

21 (δηάβαζε πεδώλ) -*ράξαμε δηάβαζεο πεδώλ -*επί ηεο θεληξηθήο λεζίδαο: -*ππνρξεσηηθέο 

πηλαθίδεο: Ρ-1 (ππνρξεσηηθή παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο), Ρ-52δ (ππνρξεσηηθή δηέιεπζε κόλν από 

ηε δεμηά πιεπξά ηεο λεζίδαο), Ρ-53 (ππνρξεσηηθή θπθιηθή δηαδξνκή) -*ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο: Π-77 

(γηα ππνρξεσηηθό πέξαζκα κόλν από ηε δεμηά πιεπξά ηεο λεζίδαο), Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) -*ράξαμε 

δηάβαζεο πεδώλ -*επί ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ: -*ππνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-48 (ππνρξεσηηθή 

θαηεύζπλζε πνξείαο πξνο ηα δεμηά) -Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο θαη ε ζέζε ηεο αληίζηνηρεο θαηαθόξπθεο 

θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην Γηάγξακκα ήκαλζεο πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα. 

-Οη ππόςε ξπζκίζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε νηθεία Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αλαηνιηθνύ Σνκέα, όπσο 

πξνβιέπεηαη από ην αξζξ. 83 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010), έρεη εθθξάζεη ηε 

ζύκθσλε γλώκε ηεο, βάζεη ηνπ ππ’ αξηζ. 3/398/09.10.2020 εγγξάθνπ ηεο, απνζθνπνύλ ζηελ αζθαιή 

δηέιεπζε πεδώλ θαη νρεκάησλ από ηνλ θπθιηθό θόκβν πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί επί ηεο ζπκβνιήο ησλ 

νδώλ Μαξαγθνπνύινπ – Γξνζνπνύινπ- Ζ. Αιεμάλδξνπ – Αι. Παπάγνπ – Λνρ. Μελνύλνπ – 

Κηεζίνπ – Β. Ηαηξνύ. -Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ 

έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. 

Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ην αξκόδην Σκήκα ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα κεξηκλήζεη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ ζπλεξγείσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
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ηεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ. -Ο 

Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο –Μηραήι 

Αλαζηαζίνπ-  

 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εφής, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ εηζήιζε ζηελ 

ηειεδηάζθεςε ν θ. Ναπνιέσλ Σξηαληαθπιιόπνπινο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ 

εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ 

κειώλ θαη έιαβε ππ’ όςηλ ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ζην ππ’ αξηζ. 

10338/03.08.2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε 

θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο επί ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ πνπ πξόθεηηαη λα 

δηακνξθσζεί επί ηε ζπκβνιήο ησλ νδώλ Μαξαγθνπνύινπ – Γξνζνπνύινπ- Ζ. Αιεμάλδξνπ – 

Αι. Παπάγνπ – Λνρ. Μελνύλνπ – Κηεζίνπ – Β. Ηαηξνύ 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010), ην άξζξν 5, παξ. 

13 (α) ηνπ Ν. 4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/2019), θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ 

Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ιακβάλνληαο ππόςε  

 

α)   Σελ ππ’ αξηζ. 42/22.06.2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαζθεπή θπθιηθνύ θόκβνπ θίλεζεο νρεκάησλ επί ησλ νδώλ Μαξαγθνπνύινπ – 

Γξνζνπνύινπ - Ζ. Αιεμάλδξνπ – Αι. Παπάγνπ – Λνρ. Μελνύλνπ – Κηεζίνπ – Β. 

Ηαηξνύ  

β)  Σα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ ππόςε θόκβνπ θαη ησλ λεζίδσλ θαζώο θαη ηα πιάηε ησλ 

πεδνδξνκίσλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζηηο νδνύο πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ ππόςε θόκβν, 

θαίλνληαη ζηελ από 31.07.2020 νξηδνληηνγξαθία πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε από 

ηε Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο θαη ζπλνδεύεη ηελ ππ’ αξηζ. 42/22.06.2020 απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη κε αζθάιεηα ε θίλεζε πεδώλ θαη νρεκάησλ επί ηνπ θπθιηθνύ 

θόκβνπ, ε Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θξίλεη 

απαξαίηεηε εθηόο από ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αληίζηνηρεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο γηα 

ηελ θπθιηθή πνξεία θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηελ απαγόξεπζε ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο όισλ ησλ νρεκάησλ επί ηεο πεξηκεηξηθήο νδνύ ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ. 

γ)   Σηο ήδε ηζρύνπζεο ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ,  

 

  η Δπιηροπή Ποιόηηηας Εφής εγκρίνει: 

 

Α)  Σελ απαγόξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηεο πεξηκεηξηθήο νδνύ ηνπ 

θπθιηθνύ θόκβνπ, ζηα ηκήκαηά ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Ζ. Αιεμάλδξνπ – Μαξαγθνπνύινπ, 

Μαξαγθνπνύινπ – Β. Ηαηξνύ, Β. Ηαηξνύ – Κηεζίνπ, Λνρ. Μελνύλνπ – Αι. Παπάγνπ. 

 

Β)  Σελ ηνπνζέηεζε ηεο αληίζηνηρεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο επί ησλ νδώλ 

Μαξαγθνπνύινπ, Β. Ηαηξνύ, Κηεζίνπ, Λνρ. Μελνύλνπ, Αι. Παπάγνπ θαη Γξνζνπνύινπ, νη 

νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηνλ αλσηέξσ θόκβν, πξνθεηκέλνπ λα ππνδεηθλύεηαη ε ππνρξεσηηθή 

θπθιηθή πνξεία θίλεζεο ησλ νρεκάησλ, σο εμήο:  
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 Δπί ηης οδού Μαραγκοπούλοσ:  
Τπνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-1 (ππνρξεσηηθή παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο), Ρ-53 

(ππνρξεσηηθή θπθιηθή δηαδξνκή) 

  Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο: Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) 

  Υάξαμε δηάβαζεο πεδώλ 

 

 Δπί ηης οδού Β. Ηαηρού:  
Τπνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-1 (ππνρξεσηηθή παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο), Ρ-52δ 

(ππνρξεσηηθή δηέιεπζε κόλν από ηε δεμηά πιεπξά ηεο λεζίδαο), Ρ-53 (ππνρξεσηηθή 

θπθιηθή δηαδξνκή) 

Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο: Π-77 (γηα ππνρξεσηηθό πέξαζκα κόλν από ηε δεμηά πιεπξά 

ηεο λεζίδαο),  Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) 

  Υάξαμε δηάβαζεο πεδώλ 

 

 Δπί ηης οδού Κηηζίοσ: 

Τπνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-2 (ππνρξεσηηθή δηαθνπή πνξείαο), Ρ-53 (ππνρξεσηηθή 

θπθιηθή δηαδξνκή) 

  Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο: Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) 

  Υάξαμε δηάβαζεο πεδώλ 

 

 Δπί ηης οδού Λοτ. Μενούνοσ:  
Τπνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-1 (ππνρξεσηηθή παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο), Ρ-53 

(ππνρξεσηηθή θπθιηθή δηαδξνκή) 

 Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο: Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) 

 Υάξαμε δηάβαζεο πεδώλ 

 

 Δπί ηης οδού Αλ. Παπάγοσ:  
Τπνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-1 (ππνρξεσηηθή παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο), Ρ-52δ 

(ππνρξεσηηθή δηέιεπζε κόλν από ηε δεμηά πιεπξά ηεο λεζίδαο) 

 Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο: Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) 

 Υάξαμε δηάβαζεο πεδώλ 

 

 Δπί ηης οδού Γροζοπούλοσ: 

  Ρπζκηζηηθή πηλαθίδα Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) 

  Υάξαμε δηάβαζεο πεδώλ 

 

 Δπί ηης κενηρικής νηζίδας: 

Τπνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-1 (ππνρξεσηηθή παξαρώξεζε πξνηεξαηόηεηαο), Ρ-52δ 

(ππνρξεσηηθή δηέιεπζε κόλν από ηε δεμηά πιεπξά ηεο λεζίδαο), Ρ-53 (ππνρξεσηηθή 

θπθιηθή δηαδξνκή) 

Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο: Π-77 (γηα ππνρξεσηηθό πέξαζκα κόλν από ηε δεμηά πιεπξά 

ηεο λεζίδαο),  Π-21 (δηάβαζε πεδώλ) 

 Υάξαμε δηάβαζεο πεδώλ 

 

 Δπί ηοσ κσκλικού κόμβοσ: 

  Τ0πνρξεσηηθέο πηλαθίδεο: Ρ-48 (ππνρξεσηηθή θαηεύζπλζε πνξείαο πξνο ηα δεμηά)  
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   Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο θαη ε ζέζε ηεο αληίζηνηρεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο 

ζήκαλζεο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην ζρεηηθό Γηάγξακκα ήκαλζεο.  

 

 Οη ππόςε ξπζκίζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε νηθεία Γημοηική Κοινόηηηα Αναηολικού 

Σομέα, όπσο πξνβιέπεηαη από ην αξζξ. 83 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010), 

έρεη εθθξάζεη ηε ζύμθφνη γνώμη ηης, βάζεη ηνπ ππ’ αξηζ. 3/398/09.10.2020 εγγξάθνπ ηεο, 

απνζθνπνύλ ζηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδώλ θαη νρεκάησλ από ηνλ θπθιηθό θόκβν πνπ ζα 

θαηαζθεπαζζεί επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Μαξαγθνπνύινπ – Γξνζνπνύινπ - Ζ. 

Αιεμάλδξνπ – Αι. Παπάγνπ – Λνρ. Μελνύλνπ – Κηεζίνπ – Β. Ηαηξνύ. 

 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ έγθξηζή 

ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. 

Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ην αξκόδην Σκήκα ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα κεξηκλήζεη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπλεξγείσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο ζήκαλζεο ζηηο θαηάιιειεο 

ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ. 

 

 Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην Αποκενηρφμένη 

Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ. 
 

 

 

Ο Πρόεδρος                                          Σα  σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ             ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ 

           ΖΡΑ – ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΤΡΖ 

           ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

                 ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

           ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

           ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

           ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 
            ΝΑΠΟΛΔΩΝ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ 
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