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Αριθμός 92 

9
η
 σνεδρίαζη 

Επιηροπής Ποιόηηηας Ζφής Δήμοσ Παηρέφν 

ηης 3
ης

 Δεκεμβρίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 3
η
 Δεκεμβρίοσ 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 Επιηροπής Ποιόηηηας 

Ζφής, 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 (8ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο ππόςε 

ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 15035/27-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 14873/23-10-2020 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 

«Καζνξηζκόο ηέξκαηνο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο αζηηθήο γξακκήο Νν 101 επί ηεο νδνύ 

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

αξηζ. 44/29.07.2020 έγγξαθν ηνπ Αζηηθνύ ΚΣΔΛ Παηξώλ Α.Δ., ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ηέξκαηνο 

ησλ ιεσθνξείσλ ηεο αζηηθήο γξακκήο Νν 101 επί ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ 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: -Α) Ζ αζηηθή 

γξακκή Νν 101 εμππεξεηεί ηηο αλαηνιηθέο ζπλνηθίεο ηεο Πάηξαο Δγιπθάδα, Γεξνθνκεηό, Ρσκαλνύ 

θ.ιπ. Με ηελ ππ’ αξηζ. 61/13.02.2012 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ είρε εγθξηζεί ν 

θαζνξηζκόο ρώξνπ αθεηεξίαο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο ππόςε αζηηθήο γξακκήο, κήθνπο δύν ζέζεσλ, επί 

ηεο νδνύ Κσλ. Καξακαλιή, ζην ηκήκα ηεο βνξείσο ηεο νδνύ νθνθιένπο. -Ο ρώξνο πνπ πξνηείλεηαη 

από ην Αζηηθό ΚΣΔΛ Παηξώλ γηα ηελ νξηνζέηεζε ηέξκαηνο ηεο ππόςε γξακκήο, επξίζθεηαη επί ηεο 
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λόηηαο πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, ζην ηκήκα ηεο αλαηνιηθά ηεο νδνύ Ηεξνύ Λόρνπ, 

παξαπιεύξσο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ Κ.Δ.ΣΥ., έλαληη ηεο πιαηείαο Ζξώσλ. Ο ρώξνο απηόο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηάζκεπζε ηξηώλ ιεσθνξείσλ κήθνπο 12 κ. θαη ελόο κηθξνύ κήθνπο 9 κ., ζην 

νπνίν ζα γίλεηαη κεηεπηβίβαζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ κε πξννξηζκό ηελ Δγιπθάδα, Γεξνθνκεηό, 

Ρσκαλνύ, κε απώηεξν θαη απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ, θαηνίθσλ, 

επηζθεπηώλ θ.ιπ. -Β) ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 452/14.06.2001 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, επί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, ζην ηκήκα ηεο αλαηνιηθά ηεο νδνύ Η. 

Λόρνπ θαη έσο ηελ πθηζηάκελε (ηόηε) εζνρή, απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε θνξηεγώλ θαη ιεσθνξείσλ, 

ελώ αλαηνιηθά ηεο ππόςε εζνρήο απαγνξεύεηαη πιήξσο ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε όισλ ησλ 

νρεκάησλ. -Γεδνκέλνπ όηη ε εζνρή πιένλ δελ πθίζηαηαη αιιά νύηε θαη ε αληίζηνηρε απαγνξεπηηθή 

ζήκαλζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηζρύνπζεο Οδεγίεο Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ – Κύξηεο Αζηηθέο 

Οδνί (ΟΜΟΔ-ΚΑΟ), ζεσξνύκε όηη δελ πθίζηαηαη ιόγνο λα εμαθνινπζεί ε ηζρύο ηεο αλσηέξσ 

απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζή ηεο θαηά ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθέινο ηεο. -Γ) Μεηά από απηνςία αξκνδίσλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο 

Πνιενδνκηθνύ - Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ε νδόο 

Μαξαγθνπνύινπ: -*ζην ηκήκα ηεο αλαηνιηθά ηεο νδνύ Η. Λόρνπ, είλαη πιάηνπο 8,40 κ., κε 

εθαηέξσζελ θαηαζθεπαζκέλα πεδνδξόκηα, κνλήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, κε θαηεύζπλζε θίλεζεο 

από ηελ νδό Η. Λόρνπ πξνο ηελ νδό Λπζίνπ (άλνδνο) -*ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ επί ηεο λόηηαο 

πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ είλαη θπκαηλόκελν από 1,60 - 3,30 κ., ην νπνίν θξίλεηαη ηθαλό γηα 

ηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδώλ, αιιά θαη γηα ηελ επρεξή επηβίβαζε - απνβίβαζε ησλ επηβαηώλ. -Ζ 

πξνηεηλόκελε ζέζε ηέξκαηνο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο αζηηθήο γξακκήο Νν 101, ζε ζπλδπαζκό κε ηα 

αλσηέξσ γεσκεηξηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.Β-54871/4030/17.9.2003 (ΦΔΚ 

1364/η.Β΄/23.9.2003) Τπνπξγηθή Απόθαζε πεξί «Όρων, προϋποθέζεων και διαδικαζίας 

χαρακηηριζμού μιας γραμμής ως αζηικής, καθοριζμού αθεηηριών, ηερμάηων, διαδρομών, ζηάζεων 

κ.λπ.», νη νπνίεο είλαη: -α) Η καλύηεπε και αππόζκοπηε εξςπεπέηεζε ηος επιβαηικού κοινού και ε 

διεςκόλςνζε για ηε μεηεπιβίβαζή ηος ζε άλλα μέζα μαδικήρ μεηαθοπάρ. -Όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, κε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ηέξκαηνο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο αζηηθήο γξακκήο Νν 101 επί ηεο 

ππόςε ζέζεο ζα επηηπγράλεηαη ε κεηεπηβίβαζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ κε πξννξηζκό ηελ Δγιπθάδα, 

Γεξνθνκεηό, Ρσκαλνύ, κε απώηεξν θαη απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

δεκνηώλ, θαηνίθσλ, επηζθεπηώλ θ.ιπ. -β) Η επιβάπςνζε ή με ηερ ομαλήρ και αζθαλούρ 

διεξαγωγήρ ηερ οδικήρ κςκλοθοπίαρ οσεμάηων και πεδών, ε εςσεπήρ και ακίνδςνε 

ππαγμαηοποίεζε ελιγμών και ζηάζεων ςπό ηων λεωθοπείων. -ύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Οδεγίεο 

Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ – Κύξηεο Αζηηθέο Οδνί (ΟΜΟΔ-ΚΑΟ), ην πιάηνο ηεο νδνύ 

Μαξαγθνπνύινπ είλαη επαξθέο γηα ηελ απξόζθνπηε θπθινθνξία όισλ ησλ νρεκάησλ, ζε κνλή 

θαηεύζπλζε θπθινθνξίαο θαη επηηξεπόκελε ηελ εθαηέξσζελ ζηάζκεπζε νρεκάησλ. Γηα ηελ επρεξή 

θαη αθίλδπλε πξαγκαηνπνίεζε ειηγκώλ θαη ζηάζεσλ ησλ ιεσθνξείσλ, ζα απαγνξεπζεί ε ζηάζε θαη 

ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ επί ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, ζε κήθνο 35,0 κ. αλαηνιηθά ηεο νδνύ Η. 

Λόρνπ. Δλ ζπλερεία ζα νξηνζεηεζεί ν ρώξνο ηνπ ηέξκαηνο ηεο αζηηθήο γξακκήο. -γ) Η αποθςγή 

οσλήζεων ζε ζσολεία, νοζελεςηικά ιδπύμαηα και κλινικέρ. -Πιεζίνλ ηεο πξνηεηλόκελεο ζέζεο δελ 

ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο. -δ) Οι ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος 

Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ. -Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ρώξνπ ηέξκαηνο ειήθζεζαλ ππόςε όιεο νη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη έσο ζήκεξα. -Πιένλ απηώλ, ε 

πξνηεηλόκελε ζέζε ηνπ ηέξκαηνο ηεο αζηηθήο γξακκήο Νν 101 πιεξνί θαη ηηο επηπιένλ πξνϋπνζέζεηο 

πνπ ηίζεληαη από ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απόθαζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία: -«Δεν επιηρέπεηαι ο 

καθοριζμός ηφν εγκαηαζηάζεφν αθεηηρίας και ηέρμαηος: -*Πξν ηεο εηζόδνπ εθπαηδεπηεξίσλ, 

λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ή θιηληθώλ. -*ε δξόκνπο πνπ δηαζέηνπλ νδόζηξσκα πιάηνπο κηθξόηεξν 

ησλ 6,00 κ. ή εκθαλίδνπλ κεγάιε θαηά κήθνο θιίζε. -*ε κηθξόηεξε ησλ 30 κέηξσλ απόζηαζε από 

δηαζηαπξώζεηο δξόκσλ. -*ε ζέζεηο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή ζηάζκεπζε θαη θίλεζε ησλ 

ιεσθνξείσλ θαζώο θαη ηελ αζθαιή θαη επρεξή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ησλ επηβαηώλ. -*ε 
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απνκαθξπζκέλα ζεκεία αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ή ζε ζέζεηο πνπ δελ εμππεξεηνύλ ζπκκεηξηθά 

ηελ γύξσ πεξηνρή, δηα ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη νη γξακκέο. -*Δθηόο ηνπ ρώξνπ πνπ πεξηιακβάλεη 

ζηαζκνύο εθθηλήζεσο θαη αθίμεσο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ καδί κε  ηελ γύξσ πεξηνρή (γηα 

αθεηεξία ή ηέξκα ππεξαζηηθώλ γξακκώλ)». -Γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ηέξκαηνο ηεο αζηηθήο γξακκήο 

Νν 101 επί ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, έρεη εθθξάζεη ζύκθσλε γλώκε: -i) ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

Αλαηνιηθνύ Σνκέα, όπσο θαίλεηαη ζην ππ’ αξηζ. 3/340/14.09.2020 έγγξαθό ηεο, ζύκθσλα κε ην 

αξζξ. 83 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) θαη -ii) ν ηνπηθόο Μνξθσηηθόο θαη 

Δθπνιηηηζηηθόο ύιινγνο «Παλαγία ε Γεξνθνκίηηζζα», όπσο θαίλεηαη ζην ππ’ αξηζ. 10/28.09.2020 

έγγξαθό ηνπ. -Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε: -α) ηα ιεηηνπξγηθά θαη γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ -β) ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα 

πιάηε θίλεζεο – ζηάζκεπζεο νρεκάησλ -γ) ην αξζξ. 94, παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 

87/η.Α΄/7.6.2010) ζύκθσλα κε ην νπνίν ν Γήκνο είλαη αξκόδηνο γηα ηνλ θαζνξηζκό δξνκνινγίσλ, 

ζηάζεσλ, αθεηεξηώλ θ.ιπ. ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ, -δ) ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.Β-

54871/4030/17.9.2003 (ΦΔΚ 1364/η.Β΄/23.9.2003) Τπνπξγηθή Απόθαζε -ε) ην αξζξ. 52, παξ. 1 ηνπ 

Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  -ζη) ην αξζξ. 5, παξ. 13(α) ηνπ Ν. 4623/19 

(ΦΔΚ 134/η.Α΄/2019) -εηζεγνύκεζα: -1)Σνλ θαζνξηζκό ηέξκαηνο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο αζηηθήο 

γξακκήο Νν 101 επί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ (παξαπιεύξσο ηνπ ζηξαηνπέδνπ 

ηνπ Κ.Δ.ΣΥ.), ζε απόζηαζε 35,0 κ. αλαηνιηθά από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Η. Λόρνπ. Ο αλσηέξσ 

ρώξνο ζα είλαη κήθνπο 45,0 κ., πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηαη ε ζηάζκεπζε ηξηώλ ιεσθνξείσλ ησλ 

12,0 κ. θαη ελόο ιεσθνξείνπ ησλ 9,0 κ.  -2)Σελ απαγόξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο επί ηεο λόηηαο 

πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, ζε κήθνο 35,0 κ., αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδό Η. 

Λόρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηαη ε επρεξήο θαη αθίλδπλε πξαγκαηνπνίεζε ειηγκώλ θαη 

ζηάζεσλ ησλ ιεσθνξείσλ. -3)Σελ θαηάξγεζε ηεο απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο θνξηεγώλ θαη 

ιεσθνξείσλ επί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, ζην ηκήκα ηεο αλαηνιηθά ηεο νδνύ Η. 

Λόρνπ θαη έσο ηελ πθηζηάκελε (ηόηε) εζνρή θαζώο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο όισλ ησλ νρεκάησλ αλαηνιηθά ηεο ππόςε εζνρήο, όπσο είρε εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 

452/14.06.2001 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. -Με ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ηέξκαηνο ησλ 

ιεσθνξείσλ ηεο αζηηθήο γξακκήο Νν 101 επί ηεο ππόςε ζέζεο θαη ηνλ αλαγθαίν επαλαθαζνξηζκό 

ησλ αληίζηνηρσλ δξνκνινγίσλ, ζα επηηπγράλεηαη ε κεηεπηβίβαζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ κε 

πξννξηζκό πξνο Δγιπθάδα, Γεξνθνκεηό, Ρσκαλνύ, κε απώηεξν θαη απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ 

θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ, θαηνίθσλ, επηζθεπηώλ θ.ιπ. -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 

ηνπνζεηήζεη ηηο αληίζηνηρεο απαγνξεπηηθέο – ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο 

ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο –Μηραήι Αλαζηαζίνπ-  

 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής 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. 44/29.07.2020 έγγξαθν ηνπ Αζηηθνύ ΚΣΔΛ 

Παηξώλ Α.Δ., ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ηέξκαηνο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο αζηηθήο γξακκήο Νν 101 επί 

ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
 

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 αξζξ. 52 ηνπ 

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

 

ΑΔΑ: Ω2ΨΞΩΞΙ-Μ5Δ



4 

 

α)  Ζ αζηηθή γξακκή Νν 101 εμππεξεηεί ηηο αλαηνιηθέο ζπλνηθίεο ηεο Πάηξαο Δγιπθάδα, 

Γεξνθνκεηό, Ρσκαλνύ θ.ιπ. Με ηελ ππ’ αξηζ. 61/13.02.2012 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

είρε εγθξηζεί ν θαζνξηζκόο ρώξνπ αθεηεξίαο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο ππόςε αζηηθήο γξακκήο, κήθνπο 

δύν ζέζεσλ, επί ηεο νδνύ Κσλ. Καξακαλιή, ζην ηκήκα ηεο βνξείσο ηεο νδνύ νθνθιένπο.  

Ο ρώξνο πνπ πξνηείλεηαη από ην Αζηηθό ΚΣΔΛ Παηξώλ γηα ηελ νξηνζέηεζε ηέξκαηνο ηεο 

ππόςε γξακκήο, επξίζθεηαη επί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, ζην ηκήκα ηεο 

αλαηνιηθά ηεο νδνύ Ηεξνύ Λόρνπ, παξαπιεύξσο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ Κ.Δ.ΣΥ., έλαληη ηεο πιαηείαο 

Ζξώσλ. Ο ρώξνο απηόο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηάζκεπζε ηξηώλ ιεσθνξείσλ κήθνπο 12 κ. θαη 

ελόο κηθξνύ κήθνπο 9 κ., ζην νπνίν ζα γίλεηαη κεηεπηβίβαζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ κε πξννξηζκό 

ηελ Δγιπθάδα, Γεξνθνκεηό, Ρσκαλνύ, κε απώηεξν θαη απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ θαιύηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ, θαηνίθσλ, επηζθεπηώλ θ.ιπ. 

β)   ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 452/14.06.2001 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, επί ηεο 

λόηηαο πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, ζην ηκήκα ηεο αλαηνιηθά ηεο νδνύ Η. Λόρνπ θαη έσο ηελ 

πθηζηάκελε (ηόηε) εζνρή, απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε θνξηεγώλ θαη ιεσθνξείσλ, ελώ αλαηνιηθά ηεο 

ππόςε εζνρήο απαγνξεύεηαη πιήξσο ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε όισλ ησλ νρεκάησλ.  

Γεδνκέλνπ όηη ε εζνρή πιένλ δελ πθίζηαηαη αιιά νύηε θαη ε αληίζηνηρε απαγνξεπηηθή 

ζήκαλζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηζρύνπζεο Οδεγίεο Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ – Κύξηεο Αζηηθέο 

Οδνί (ΟΜΟΔ-ΚΑΟ), ζεσξείηαη όηη δελ πθίζηαηαη ιόγνο λα εμαθνινπζεί ε ηζρύο ηεο αλσηέξσ 

απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζή ηεο θαηά ην 

ζπγθεθξηκέλν ζθέινο ηεο. 

γ)  Μεηά από απηνςία αξκνδίσλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ - 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ε νδόο Μαξαγθνπνύινπ:  

 ην ηκήκα ηεο αλαηνιηθά ηεο νδνύ Η. Λόρνπ, είλαη πιάηνπο 8,40 κ., κε εθαηέξσζελ 

θαηαζθεπαζκέλα πεδνδξόκηα, κνλήο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, κε θαηεύζπλζε θίλεζεο από ηελ νδό Η. 

Λόρνπ πξνο ηελ νδό Λπζίνπ (άλνδνο) 

 Σν πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ επί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ είλαη 

θπκαηλόκελν από 1,60 - 3,30 κ., ην νπνίν θξίλεηαη ηθαλό γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδώλ, αιιά θαη 

γηα ηελ επρεξή επηβίβαζε - απνβίβαζε ησλ επηβαηώλ. 

Ζ πξνηεηλόκελε ζέζε ηέξκαηνο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο αζηηθήο γξακκήο Νν 101, ζε ζπλδπαζκό 

κε ηα αλσηέξσ γεσκεηξηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, πιεξνί ηηο 

πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.Β-54871/4030/17.9.2003 (ΦΔΚ 

1364/η.Β΄/23.9.2003) Τπνπξγηθή Απόθαζε πεξί «Όρων, προϋποθέζεων και διαδικαζίας 

χαρακηηριζμού μιας γραμμής ως αζηικής, καθοριζμού αθεηηριών, ηερμάηων, διαδρομών, ζηάζεων 

κ.λπ.», νη νπνίεο είλαη: 

α) Η καλύηεπε και αππόζκοπηε εξςπεπέηεζε ηος επιβαηικού κοινού και ε διεςκόλςνζε για 

ηε μεηεπιβίβαζή ηος ζε άλλα μέζα μαδικήρ μεηαθοπάρ. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ηέξκαηνο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο αζηηθήο γξακκήο 

Νν 101 επί ηεο ππόςε ζέζεο ζα επηηπγράλεηαη ε κεηεπηβίβαζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ κε πξννξηζκό 

ηελ Δγιπθάδα, Γεξνθνκεηό, Ρσκαλνύ, κε απώηεξν θαη απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ θαιύηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ, θαηνίθσλ, επηζθεπηώλ θ.ιπ.    

β) Η επιβάπςνζε ή με ηερ ομαλήρ και αζθαλούρ διεξαγωγήρ ηερ οδικήρ κςκλοθοπίαρ 

οσεμάηων και πεδών, ε εςσεπήρ και ακίνδςνε ππαγμαηοποίεζε ελιγμών και ζηάζεων ςπό ηων 

λεωθοπείων. 

ύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Οδεγίεο Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ – Κύξηεο Αζηηθέο Οδνί 

(ΟΜΟΔ-ΚΑΟ), ην πιάηνο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ είλαη επαξθέο γηα ηελ απξόζθνπηε θπθινθνξία 

όισλ ησλ νρεκάησλ, ζε κνλή θαηεύζπλζε θπθινθνξίαο θαη επηηξεπόκελε ηελ εθαηέξσζελ 

ζηάζκεπζε νρεκάησλ. Γηα ηελ επρεξή θαη αθίλδπλε πξαγκαηνπνίεζε ειηγκώλ θαη ζηάζεσλ ησλ 

ιεσθνξείσλ, ζα απαγνξεπζεί ε ζηάζε θαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ επί ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, ζε 

κήθνο 35,0 κ. αλαηνιηθά ηεο νδνύ Η. Λόρνπ. Δλ ζπλερεία ζα νξηνζεηεζεί ν ρώξνο ηνπ ηέξκαηνο ηεο 

αζηηθήο γξακκήο. 
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γ) Η αποθςγή οσλήζεων ζε ζσολεία, νοζελεςηικά ιδπύμαηα και κλινικέρ. 

Πιεζίνλ ηεο πξνηεηλόκελεο ζέζεο δελ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ρώξνπο. 

δ) Οι ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος Κώδικα Οδικήρ Κςκλοθοπίαρ. 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ρώξνπ ηέξκαηνο ειήθζεζαλ ππόςε όιεο νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2696/99 

(Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη έσο ζήκεξα 

 

Πιένλ απηώλ, ε πξνηεηλόκελε ζέζε ηνπ ηέξκαηνο ηεο αζηηθήο γξακκήο Νν 101 πιεξνί θαη ηηο 

επηπιένλ πξνϋπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη από ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απόθαζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία:  

«Δεν επιηρέπεηαι ο καθοριζμός ηφν εγκαηαζηάζεφν αθεηηρίας και ηέρμαηος: 

 Πξν ηεο εηζόδνπ εθπαηδεπηεξίσλ, λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ή θιηληθώλ. 

 ε δξόκνπο πνπ δηαζέηνπλ νδόζηξσκα πιάηνπο κηθξόηεξν ησλ 6,00 κ. ή εκθαλίδνπλ κεγάιε θαηά 

κήθνο θιίζε. 

 ε κηθξόηεξε ησλ 30 κέηξσλ απόζηαζε από δηαζηαπξώζεηο δξόκσλ. 

 ε ζέζεηο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή ζηάζκεπζε θαη θίλεζε ησλ ιεσθνξείσλ θαζώο θαη ηελ 

αζθαιή θαη επρεξή επηβίβαζε θαη απνβίβαζε ησλ επηβαηώλ. 

 ε απνκαθξπζκέλα ζεκεία αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ή ζε ζέζεηο πνπ δελ εμππεξεηνύλ 

ζπκκεηξηθά ηελ γύξσ πεξηνρή, δηα ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη νη γξακκέο. 

 Δθηόο ηνπ ρώξνπ πνπ πεξηιακβάλεη ζηαζκνύο εθθηλήζεσο θαη αθίμεσο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ 

καδί κε  ηελ γύξσ πεξηνρή (γηα αθεηεξία ή ηέξκα ππεξαζηηθώλ γξακκώλ)». 

 

 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ: 

 

 α) Σα ιεηηνπξγηθά θαη γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ  

 β) Σηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα πιάηε θίλεζεο – ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

γ) Σν αξζξ. 94, παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7.6.2010) ζύκθσλα κε ην νπνίν ν Γήκνο 

είλαη αξκόδηνο γηα ηνλ θαζνξηζκό δξνκνινγίσλ, ζηάζεσλ, αθεηεξηώλ θ.ιπ. ησλ αζηηθώλ 

ζπγθνηλσληώλ, 

δ) Σελ ππ’ αξηζ. νηθ.Β-54871/4030/17.9.2003 (ΦΔΚ 1364/η.Β΄/23.9.2003) Τπνπξγηθή 

Απόθαζε  

 

 

 η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής εγκρίνει: 

 

1) Σον καθοριζμό ηέρμαηος ηφν λεφθορείφν ηης αζηικής γραμμής Νο 101 επί ηεο λόηηαο 

πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ (παξαπιεύξσο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ Κ.Δ.ΣΥ.), ζε 

απόζηαζε 35,0 κ. αλαηνιηθά από ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Η. Λόρνπ. Ο αλσηέξσ ρώξνο ζα 

είλαη κήθνπο 45,0 κ., πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηαη ε ζηάζκεπζε ηξηώλ ιεσθνξείσλ ησλ 12,0 

κ. θαη ελόο ιεσθνξείνπ ησλ 9,0 κ. 

2) Σην απαγόρεσζη ζηάζης και ζηάθμεσζης επί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, 

ζε κήθνο 35,0 κ., αλαηνιηθά ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδό Η. Λόρνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιύλεηαη ε επρεξήο θαη αθίλδπλε πξαγκαηνπνίεζε ειηγκώλ θαη ζηάζεσλ ησλ 

ιεσθνξείσλ. 

3) Σην καηάργηζη ηεο απαγόξεπζεο ζηάζκεπζεο θνξηεγώλ θαη ιεσθνξείσλ επί ηεο λόηηαο 

πιεπξάο ηεο νδνύ Μαξαγθνπνύινπ, ζην ηκήκα ηεο αλαηνιηθά ηεο νδνύ Η. Λόρνπ θαη έσο ηελ 

πθηζηάκελε (ηόηε) εζνρή θαζώο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο 

όισλ ησλ νρεκάησλ αλαηνιηθά ηεο ππόςε εζνρήο, όπσο είρε εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 

452/14.06.2001 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
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       Με ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ηέξκαηνο ησλ ιεσθνξείσλ ηεο αζηηθήο γξακκήο Νν 101 επί ηεο ππόςε 

ζέζεο θαη ηνλ αλαγθαίν επαλαθαζνξηζκό ησλ αληίζηνηρσλ δξνκνινγίσλ, ζα επηηπγράλεηαη ε 

κεηεπηβίβαζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ κε πξννξηζκό πξνο Δγιπθάδα, Γεξνθνκεηό, Ρσκαλνύ, κε 

απώηεξν θαη απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ, θαηνίθσλ, επηζθεπηώλ 

θ.ιπ. 

 

       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 ηνπνζεηήζεη ηηο αληίζηνηρεο απαγνξεπηηθέο – ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ζηηο θαηάιιειεο 

ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ. 

 

 

Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην Αποκενηρφμένη 

Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ. 
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                         Σα  σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ          ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ 
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               ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 
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