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Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ 

ηεο 10
εο

 Ηνπλίνπ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα «Αιέθα ηνύιε», ζην ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΑΚΟ 

ΣΑΓΗΟ, ζήκεξα ηελ 10
ε
 Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 12/5-6-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε 

όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ (4) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ 

ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 

6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο Υξήζηνο- 

Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) 

Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 14) Γθέζηα 

Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 17) Μνδέο Αζαλάζηνο, 18) Νηάξνπ 

Μαξία, 19) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 20) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 21) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 22) 

Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 23) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 24) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 25) Γξεγόξεο 

Ζιίαο, 26) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 27) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 28) Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 29) 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 30) Κνπλάβεο Αληώληνο, 31) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 32) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 33) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 34) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 35) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 36) 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 37) Παηνύραο Υξήζηνο, 38) Ρώξνο Γεώξγηνο, 39) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 

40) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 41) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 42) Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 43) 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 44) Φηινπνύινπ Μαξία, 45) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  46) Φσκάο 

Πέηξνο.  

Ο θ.  Καπθάο Γεώξγηνο, δελ ήξζε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε.  

Οη θ.θ. Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο θαη  ηαδήκαο Βαζίιεηνο, δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο 

ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

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

 (Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε έθπγαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία, 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο).  

 
 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «Οίθνζελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ α) γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ηεο νδνύ ηζίλε ζε όιν ην κήθνο ηεο από ηελ νδό Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ έσο ηελ βόξεηα 

πεξηκεηξηθή νδό ηεο πιαηείαο ησλ Τςειώλ Αισλίσλ (επέθηαζε νδνύ Καξαηδά), σο πεδνδξόκνπ, 

β) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο ηεο νδνύ Μαηδώλνο κεηαμύ ησλ νδώλ Αξάηνπ θαη Γ. Γνύλαξε, 

σο πεδνδξόκνπ, γ) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο (βόξεηνο θιάδνο) ηεο νδνύ Σξηώλ Ναπάξρσλ 

κεηαμύ ησλ νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Όζσλνο Ακαιίαο, σο πεδνδξόκνπ δ) γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ηκήκαηνο ηεο νδνύ Παληνθξάηνξνο κεηαμύ ησλ νδώλ 25εο Μαξηίνπ θαη Ζιείαο θαζώο θαη ησλ 

νδώλ πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα), σο πεδνδξόκνπο, ε) γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηκήκαηνο ηεο νδνύ σηεξηάδνπ κεηαμύ ησλ νδώλ Μεηξνπνιίηνπ Νενθύηνπ θαη 

Δηζνδίσλ, σο πεδνδξόκνπ, ζη) γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο νδνύ Δηζνδίσλ, σο πεδνδξόκνπ, ε) γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηεο αλώλπκεο νδνύ δπηηθά ηνπ Η.Ν. Παληνθξάηνξνο, σο πεδνδξόκνπ», (ζρεηηθή ε 

αξηζ. 20/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε.).  
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 Σν ώκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – 

Αληηδήκαξρν, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – 

δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, ηνλ Πξόεδξν ηνπ σκαηείνπ Ηδηνθηεηώλ Απηνθηλήησλ Σαμί Παηξώλ 

θαη Πεξηρώξσλ (κέζσ ηειεδηάζθεςεο), εθπξόζσπν ηνπ Αζηηθνύ ΚΣΔΛ Πάηξαο (κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο), εθπξόζσπν ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Δηζαγσγηθνύ πιιόγνπ Πάηξαο (κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο), εθπξόζσπν ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαηνίθσλ ησλ νδώλ Καλαθάξε θαη 

Κνξίλζνπ (κέζσ ηειεδηάζθεςεο) θαη είδε ηελ αξηζ. 20/2020 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε. 

 Δπί ηνπ ζέκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε αλαιπηηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία αθνύζηεθαλ νη 

απόςεηο θαη πξνηάζεηο ησλ νκηιεηώλ.  

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ζηε ζπλεδξίαζε επαλήιζαλ νη θ.θ. 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία, ήιζαλ νη θ.θ. ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη 

Πιέζζαο Γηνλύζηνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Νηξίληαο Θεόδσξνο θαη 

νισκνύ Καηεξίλα, θαηά ηελ ςεθνθνξία επί ηεο αξηζ. 20/2020 Απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο: 

α)  Σα παξόληα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο (20), θαζώο θαη νη θ.θ. Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, βόιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 

Φσκάο Πέηξνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Γνύξνο Αζαλάζηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο θαη Παηνύραο 

Υξήζηνο ςήθηζαλ «ππέξ» (ζύλνιν 30).  

β)  Ο θ. Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Πξσηεύνπζα μαλά» 

θαηέζεζε πξόηαζε σο θάησζη: 

 «Είκαζηε ππέξ ηωλ παξεκβάζεωλ θαη ηωλ πεδνδξνκήζεωλ γηα ηελ Βηώζηκε Αζηηθή 

Αλάπηπμε ηεο Πάηξαο θαη δεηάκε άκεζα ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο ηελ 

εθπόλεζε πιήξνπο θπθινθνξηαθήο κειέηεο θαη ξπζκίζεωλ θπθινθνξίαο ηωλ κέζωλ κεηαθνξάο, 

ιεωθνξείωλ θαη ηαμί. Ζεηνύκε επίζεο λα θαζνξηζηνύλ κε κεηξήζηκα ζηνηρεία νη πεξηβαιινληηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλωληθέο επηπηώζεηο θαη ζηνρεύζεηο γηα ηελ αζηηθή πεξηνρή ηεο Πάηξαο» 

Oη θ.θ. Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, Νηθνιόπνπινο 

Νηθόιανο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Φηινπνύινπ Μαξία, Σδαλάθνο Νηθόιανο θαη Υξπζαλζαθόπνπινο 

Αιέμαλδξνο ππεξςήθηζαλ ηελ σο άλσ πξόηαζε θαη σο εθ ηνύηνπ ε ςήθνο ηνπο θαηαγξάθεηαη σο 

«θαηά».  (ζύλνιν 11).   

γ) Οη θ.θ. Ρώξνο Γεώξγηνο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο θαη Γξεγόξεο Ζιίαο ςήθηζαλ «ιεπθό» 

(ζύλνιν 3). 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/2018 κε ην νπνίν 

αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010, «αλ θάπνην κέινο  αξλεζεί ςήθν ή δώζεη 

ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, 

ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ 

θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ», ην ώκα: 

   

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 
  Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ: 

1. Σα κε αξηζ. πξση. 3050/20-9-2019 θαη 6593/21-11-2019 έγγξαθα ηνπ Σκήκαηνο 

Σνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο πξνο ην Σκήκα Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ. 

2. Σν κε αξηζ. πξση. 395/8-7-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ θαη Ζ/Μ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ. 

3. Σελ Μειέηε «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Παηξώλ».  
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4. Σελ «Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ Ρπζκίζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κάησ Πόιεο». 

5. Σελ «Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ Ρπζκίζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Άλσ Πόιεο». 

6. Σηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1, άξζξ. 70 παξ.1 θαη ηνπ άξζξ. 3 ηνπ Ν.Γ. 17-7-16-8-1923. 

7. Σηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1,2,3,4 ηνπ Π.Γ. 3/22-4-1929. 

8. Σηο δ/μεηο ηνπ από 25-6/21-8-1948 Β.Γ/ηνο. 

9. Σηο δ/μεηο ηεο Δγθ. ΣΔ /δ/43511/161/55/13-6-88 Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. 

10. Σηο δ/μεηο ησλ Δγθ. 1/61, 8/75,18/03 θαη 6/06. 

11. Σηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 31, παξ. 3 ηνπ Ν.1577/1985. 

12. Σηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 31, ηνπ Ν.4067/2012 (ΦΔΚ 79
Α
/9-4-2012). 

13. Σηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ από 14-7-1999 Π.Γ/ηνο (ΦΔΚ 580Γ΄/1999) ηνπ Κώδηθα 

Βαζηθήο Ννκνζεζίαο. 

14. Σηο δ/μεηο ηνπ από 25-4-96 Π.Γ/ηνο (ΦΔΚ 499Γ΄/16-5-1996). 

15. Σελ αξηζ. 5509/103135/2011/ΦΔΚ358ΑΑΠ/30-12-2011 απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. 

16. Σα κε αξηζ. πξση. Γ.Ο.Τ./277/Φ.252/26-3-2018 θαη Γ.Ο.Τ.- νηθ./2696/Φ.252/18-5-2018 

έγγξαθα νδεγηώλ ηεο Γ/λζεο Οδηθώλ Τπνδνκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ.  

17. Σα ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά ξπκνηνκηθά δηαγξάκκαηα ηνπ ηκήκαηνο Σνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ 

ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, ζηα νπνία 

απεηθνλίδεηαη ε πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ Πόιεσο Παηξώλ, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκό: 

Α) Σεο νδνύ ηζίλε ζε όιν ην κήθνο ηεο από  ηελ νδό Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ έσο ηελ 

βόξεηα πεξηκεηξηθή νδό ηεο πιαηείαο ησλ Τςειώλ Αισλίσλ (επέθηαζε νδνύ Καξαηδά), σο 

πεδνδξόκνπ, 

Β) Σκήκαηνο ηεο νδνύ Μαηδώλνο κεηαμύ ησλ νδώλ Αξάηνπ θαη Γ. Γνύλαξε, σο πεδνδξόκνπ,  

Γ) Σκήκαηνο (βόξεηνο θιάδνο) ηεο νδνύ Σξηώλ Ναπάξρσλ κεηαμύ ησλ νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη 

Όζσλνο Ακαιίαο, πεδνδξόκνπ,  

Γ) Σκήκαηνο ηεο νδνύ Παληνθξάηνξνο κεηαμύ ησλ νδώλ 25
εο

 Μαξηίνπ θαη Ζιείαο θαζώο θαη 

ησλ νδώλ πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα), σο πεδόδξνκνπο, 

Δ) Σκήκαηνο ηεο νδνύ σηεξηάδνπ κεηαμύ ησλ νδώλ Μεηξνπνιίηνπ Νενθύηνπ θαη 

Δηζνδίσλ, σο πεδνδξόκνπ, 

Σ) Σεο νδνύ Δηζνδίσλ, σο πεδνδξόκνπ, 

Ζ) Σεο αλώλπκεο νδνύ δπηηθά ηνπ Η.Ν. Παληνθξάηνξνο, σο πεδνδξόκνπ. 

 

θαζώο θαη επίζεο θαη ηα θάησζη: 

 

Ηζηνξηθό  

Ο Γήκνο Παηξέσλ εθπόλεζε κειέηε κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε 

Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Παηξώλ» (ζρεηηθό 3), ε νπνία εληάρζεθε ζηνλ Θεκαηηθό ζηόρν «Γηαθύιαμε 

θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνώζεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ πόξσλ» θαη ζην είδνο 

δξάζεο 6.e.1.1 Παξεκβάζεηο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο ΒΑΑ (Βηώζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε) ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. Ζ Πξάμε πεξηιακβάλεη 4 επηκέξνπο δξάζεηο (ππνέξγα), αλάκεζα ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Πάηξαο Γηαδξνκή 1 

θαη 2 (Άλσ Πόιε) θαη (Κάησ Πόιε) αληίζηνηρα. 
 Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλαθέξεηαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. Ζ 

ζεκεξηλή εηθόλα ππνβάζκηζεο πνπ παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθό θέληξν θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

αλάπιαζήο ηνπ κε ζηόρν ηελ αλαδσνγόλεζή ηνπ & ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

πόιεο. Με ηε αλσηέξσ κειέηε επηδηώθεηαη ε ζύλζεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ θαη βηώζηκνπ ζπλόινπ 

ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ, έηζη ώζηε λα  απνδνζεί ζηνπο πνιίηεο ηεο 

Πάηξαο θαη ζηνπο επηζθέπηεο, ε πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ αηζζεηηθά, ιεηηνπξγηθά θαιύηεξε 

θαη πην θηιηθή, ελώ ηαπηόρξνλα λα βνεζεζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πόιεο. 
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Κεληξηθή ηδέα ηεο αξρηηεθηνληθήο ζύλζεζεο είλαη ε ράξαμε ηξηώλ (3) Γηαδξνκώλ – 

Πεξηπάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε πεξηήγεζε από ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ αμηόινγσλ 

κλεκείσλ ηεο αξραίαο & λεόηεξεο ηζηνξίαο ηεο πόιεο, κέζσ πεδόδξνκσλ & νδώλ ήπηαο 

θπθινθνξίαο πξνζθέξνληαο κία δηαθνξεηηθή - αλαβαζκηζκέλε αηζζεηηθή δηάζηαζε θαη πνηόηεηα ζην 

ρώξν ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ. Οη δηαδξνκέο απηέο κπνξνύλ λα αθνινπζεζνύλ είηε κνλνζήκαληα είηε 

ζπλδπαζκέλεο κεηαμύ ηνπο, ελώ ζρεδηάζζεθαλ, θαηά ην κέγηζην δπλαηό βαζκό, σο εληαία δηαδξνκή, 

πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πόιεο λα δηαζρίδνπλ ην ζύλνιν ηνπ 

ηζηνξηθνύ θέληξνπ. 

Γηαδξνκή 1 - Πεξίπαηνο Αξραηνινγηθώλ ρώξσλ: ζπλδέεη ηελ θάησ κε ηελ άλσ πόιε κέζσ ηνπ 

θεληξηθνύ πεδόδξνκνπ ηεο νδνύ Γεξνθσζηνπνύινπ, δηαζρίδνληαο ην βαζηθό ηκήκα ηεο άλσ πόιεο 

θαη πεξηιακβάλνληαο ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Αξραηνινγηθνύο Υώξνπο ηεο πόιεο (Κάζηξν, Αξραίν 

Χδείν, Ρσκατθό Ηππόδξνκν, Παιαηό Γεκνηηθό Ννζνθνκείν) 

Γηαδξνκή 2 - Μεγάινο Πεξίπαηνο Μλεκείσλ Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ: δηαζρίδεη ηκήκα θπξίσο ηεο 

θάησ πόιεο κέζσ ηνπ θεληξηθνύ πεδόδξνκνπ ηεο Ρήγα Φεξαίνπ θαη πεξηιακβάλεη θάπνηα από ηα πην 

αμηόινγα θαη αληηπξνζσπεπηηθά Νεώηεξα κλεκεία ηεο πόιεο (Νενθιαζηθά, κπαξόθ, εθιεθηηθηζκνύ, 

Art Deceu, κεζνπνιέκνπ)  

Γηαδξνκή 3 - Πεξίπαηνο Πνδειάηνπ Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ: έλαο κεγάινο πεξίπαηνο γηα ην 

πνδήιαην πνπ δηαζρίδεη ην Ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο επηκέξνπο ζηόρνπο ηνπ έξγνπ, ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία:  

 

1. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο κέζσ 

πεδνδξνκήζεσλ, αύμεζε πξαζίλνπ, αλαβάζκηζε ησλ πεξηνρώλ ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ. 

2. Γεκηνπξγία ελόο πόινπ έιμεο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο πόιεο, γεγνλόο πνπ ζα θάλεη επηζπκεηή θαη 

εθηθηή κηα κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο επίζθεςε. 

3.  Αλάδεημε ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ - πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο Πάηξαο. 

4. Απνθπγή λέσλ απμεκέλσλ θπθινθνξηαθώλ θόξησλ ζην ηζηνξηθό θέληξν θαη βειηίσζε ησλ 

θπθινθνξηαθώλ παξακέηξσλ κε ηε δεκηνπξγία πεδόδξνκσλ. 

5. Αλαβάζκηζε ηεο πνξείαο πνπ ζπλδέεη ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο 

πόιεο, κε ηε δεκηνπξγία ελόο αλαβαζκηζκέλνπ ελδηάκεζνπ ρώξνπ. 

6. Απνθαηάζηαζε, όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, ηεο θπζηθήο ζπλέρεηαο ησλ δηαθόξσλ 

αξραηνινγηθώλ ρώξσλ & κλεκείσλ ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ γεγνλόο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ 

αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θαη πξνβνιή ηνπο. 

7. Δπαθή ησλ πνιηηώλ κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά θαη δηακόξθσζε κηαο όζν ην δπλαηόλ 

πιεξέζηεξεο γλώζεο ηεο πόιεο ζηελ νπνία δνπλ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο δηθηύνπ πεδνδξόκσλ 

κε αλαθνξά θνηλόρξεζηνπο & αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, πνπ ζα πξνζθέξεη έλα επράξηζην 

πεξίπαην. 

 

 Οη δξάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ απηώλ είλαη : 

 Αλαπιάζεηο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ-πιαηεηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο δηαδξνκέο-πεξηπάηνπο 

 Πεδνδξνκήζεηο θαη δεκηνπξγία δηθηύνπ πεδόδξνκσλ  

 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίσλ - νδώλ - θιηκάθσλ 

 Γεκηνπξγία δηθηύνπ πνδειαηηθήο δηαδξνκήο 

 Γελδξνθπηεύζεηο 

 Φσηηζκόο 

 Αζηηθόο εμνπιηζκόο  

 Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα πξνβνιήο  δηαρείξηζεο αμηνζέαησλ & πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
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 Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο αθνξά επηθάλεηεο ζπλνιηθνύ εκβαδνύ πεξίπνπ 100.000 η.κ. πιαηείεο 

- θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο - πεδόδξνκνπο - πεδνδξόκηα - πνδειαηόδξνκνπο - δξόκνπο ήπηαο 

θπθινθνξίαο - δξόκνπο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ - ρώξνπο ζηάζκεπζεο.  

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ λέσλ πεδόδξνκσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ε κειέηε βαζίζηεθε, ζηε 

«Γεληθή Μειέηε Μεηαθνξώλ & Κπθινθνξίαο γηα ηελ πόιε ηεο Πάηξαο» - Γξαθείν Γνμηάδε 

Μάηνο 1999 - θαη ζηελ «Πξόηαζε Κπθινθνξηαθήο Οξγάλσζεο ηνπ Οδηθνύ Γηθηύνπ ηνπ 

Αζηηθνύ πγθξνηήκαηνο ηεο Πάηξαο- Αλαζεσξεκέλνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηεο 

Πάηξαο» (ΦΔΚ 358/ΑΑΠ/30-12-2011), ελώ αμηνινγήζεθαλ θαη ζηνηρεία από επηκέξνπο κειέηεο 

πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο εθπνλεζεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη αθνξνύλ ην Ηζηνξηθό 

Κέληξν.  

ηα πιαίζηα ηεο πξναλαθεξόκελεο κειέηεο, εθπνλήζεθαλ από ην Σκήκα πγθνηλσληαθνύ & 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ε «Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ Ρπζκίζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κάησ Πόιεο» 

θαη ε «Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ Ρπζκίζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Άλσ Πόιεο».  

ύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηα ππ’ αξηζ. πξση. Γ.Ο.Τ./277/Φ.252/26-3-2018 θαη Γ.Ο.Τ.- 

νηθ./2696/Φ.252/18-5-2018 έγγξαθα νδεγηώλ ηεο Γ/λζεο Οδηθώλ Τπνδνκώλ ηνπ Τπνπξγείν 

Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ,  

«…Ο θαζνξηζκόο κηαο νδνύ σο πεδόδξνκνπ θαζώο θαη ην αληίζηξνθν, έρεη 

θπθινθνξηαθό θαη πνιενδνκηθό ραξαθηήξα. Οη δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε κηαο πεδνδξόκεζεο είλαη ε έγθξηζε σο κέηξν ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο (παξ.1 

θαη 3 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Κ.Ο.Κ. όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ ΝΟΚ όπσο ηζρύεη…». 

Με ηα ππ’αξηζ. πξση. 3050/20-9-2019 θαη 6593/21-11-2019 έγγξαθα ηνπ Σκήκαηνο 

Σνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ ηεο Γ/λζεο Πνι/θνύ - Κπθι/θνπ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη ζε 

ζπλέρεηα ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 395/8-7-2019 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ θαη Ζ/Μ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, δηαβηβάζζεθαλ ζηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηέζζεξα (4) ηνπνγξαθηθά - ξπκνηνκηθά 

δηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα 1:1000, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ εηζαγσγή 

ηεο ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζεο ζρεδίνπ πόιεο πξνο ζπδήηεζε ελώπηνλ ησλ γλσκνδνηηθώλ νξγάλσλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ. πγθεθξηκέλα ηα πξναλαθεξόκελα ηνπνγξαθηθά – ξπκνηνκηθά δηαγξάκκαηα 

αθνξνύλ ζηηο πεδνδξνκήζεηο ησλ θάησζη νδώλ: 

Κάησ Πόιε  

 Οδόο ηζίλε ζε όιν ην κήθνο ηεο από ηελ νδό Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ έσο ηελ βόξεηα 

πεξηκεηξηθή νδό ηεο πιαηείαο ησλ Τςειώλ Αισλίσλ (επέθηαζε νδνύ Καξαηδά).  

 Οδόο Μαηδώλνο (ηκήκα από ηελ νδό Αξάηνπ έσο ηελ νδό Γνύλαξε). 

 Βόξεηνο θιάδνο νδνύ Σξηώλ Ναπάξρσλ (ηκήκα από ηελ νδό Αγ. Αλδξένπ έσο ηελ νδό 

Όζσλνο Ακαιίαο). 

 

Άλσ Πόιε 

 Οδόο Παληνθξάηνξνο (ηκήκα από 25
εο

 Μαξηίνπ έσο Ζιείαο θαη ησλ νδώλ πεξηκεηξηθά ηεο 

πι. Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα). 

 Οδόο σηεξηάδνπ (ηκήκα από Μεηξ. Νενθύηνπ έσο Δηζνδίσλ) 

 Οδόο Δηζνδίσλ 

 Αλώλπκε νδόο δπηηθά ηνπ Η.Ν. Παληνθξάηνξνο. 

 

Αλαιπηηθόηεξα: 

 

      Κάησ Πόιε 

 Οδόο ηζίλε ζε όιν ην κήθνο ηεο από ηελ νδό Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ έσο ηελ βόξεηα 

πεξηκεηξηθή νδό ηεο πιαηείαο ησλ Τςειώλ Αισλίσλ (επέθηαζε νδνύ Καξαηδά).  
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 Οδόο Μαηδώλνο (ηκήκα από ηελ νδό Αξάηνπ έσο ηελ νδό Γνύλαξε). 

 Βόξεηνο θιάδνο νδνύ Σξηώλ Ναπάξρσλ (ηκήκα από ηελ νδό Αγ. Αλδξένπ έσο ηελ νδό 

Όζσλνο Ακαιίαο). 

 Οδόο Αι. Τςειάληνπ (ηκήκα από ηελ νδό Δξκνύ έσο ηελ νδό Βόηζε). 

 

Α. Πνιενδνκηθό θαζεζηώο πεξηνρήο . 

Οδόο ηζίλε 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία εκπίπηεη ε ελ ιόγσ νδόο, ε νπνία πεξηθιείεηαη από ηα Ο.Σ. 460, 461, 

458, 457, 228 θαη 232, εληάρζεθε ζην ζρέδην πόιεο Παηξώλ κε ην 06-04-1867 Β. Γ/γκα (ΦΔΚ 30 

Α΄/1867) πεξί «ξπκνηνκίαο ηεο άλσ πόιεο Παηξώλ».  

Ζ ππόςε πεξηνρή εκπίπηεη ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί σο 

«παξαδνζηαθό ηκήκα ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ» κε ην από 25-04-1996 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 499Γ΄/1996. 

(ζρεηηθό 14). 

Οη πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο γηα ηα Ο.Σ. πνπ πεξηθιείνπλ ηελ νδό ηζίλε θαζνξίδνληαη από ηηο 

δώλεο Κ (Ο.Σ. 232, 228, ηκήκαηα ησλ Ο.Σ.458, 457)  θαη Π (Ο.Σ. 460, 461, 458, 457) ηνπ 

παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ, σο «πνιενδνκηθό θέληξν» ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ από 

23-02/06-03-1987 /ΦΔΚ 166Γ΄ Π.Γ/ηνο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εμαηξέζεηο ησλ παξ. Α΄ θαη  Γ΄ 

αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ από 25-04-1996 (ΦΔΚ 499Γ΄/16-05-1996) Π.Γ/ηνο. 

 Σα ππόςε Ο.Σ. βξίζθνληαη θαη εληόο Γ.Π.. Παηξώλ, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε κε ηελ ππ. 

αξηζ. 5509/ 103135/23-11-2011/ΦΔΚ 358 ΑΑΠ/30-12-2011 απόθαζε Γ.Γ. Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η., (ζρεηηθό 

15), ζύκθσλα κε ηελ νπνία σο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο νξίδνληαη σο «θαηνηθία 2
εο

 βαζκίδαο» παξ. 

Β2 ηνπ άξζξνπ 10 (Ο.Σ. 460, 461, 458, 457), σο «δηακπεξέο γξακκηθό θέληξν δηαζπλνηθηαθνύ 

ραξαθηήξα» παξ. Β4 ηνπ άξζξνπ 10 (ηκήκαηα ησλ Ο.Σ. 458,457,232,228 πνπ έρνπλ πξόζσπν ζηελ 

νδό Γνύλαξε) θαζώο θαη σο «ηνπηθό θέληξν» παξ. Β3 ηνπ άξζξνπ 10 (ηκήκαηα ησλ Ο.Σ. 232,228 

πνπ έρνπλ πξόζσπν ζηελ νδό Καξαηδά), ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο. 

Οδόο Μαηδώλνο (ηκήκα από ηελ νδό Αξάηνπ έσο ηελ νδό Γνύλαξε) 

 Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία εκπίπηεη ην ηκήκα ηεο ελ ιόγσ νδνύ, ην νπνίν πεξηθιείεηαη από ηα 

Ο.Σ.501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 533, 533
α
, 534 θαη 

547, εληάρζεθε ζην ζρέδην πόιεο Παηξώλ κε ην από 21-03-1866 Β.Γ/γκα (ΦΔΚ 29
Α
΄/1866) πεξί 

«εγθξίζεσο ηνπ δηαγξάκκαηνο ξπκνηνκίαο ηεο θάησ πόιεσο Παηξώλ». 

Ζ ππόςε πεξηνρή εκπίπηεη ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί  σο 

«παξαδνζηαθό ηκήκα ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ» κε ην από 25-04-1996 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 499Γ΄/1996. 

(ζρεηηθό 14). 

Οη πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο γηα ηα Ο.Σ. πνπ πεξηθιείνπλ ην ηκήκα ηεο νδνύ Μαηδώλνο από 

ηελ νδό Αξάηνπ έσο ηελ νδό Γνύλαξε θαζνξίδνληαη από ηελ δώλε Κ ηνπ παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο 

ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ, σο «πνιενδνκηθό θέληξν» ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ από 23-02/06-03-1987 /ΦΔΚ 

166Γ΄ Π.Γ/ηνο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. Α΄  ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ από 25-04-1996 

(ΦΔΚ 499Γ΄/16-05-1996) Π.Γ/ηνο. 

 Σα ππόςε Ο.Σ. βξίζθνληαη θαη εληόο Γ.Π.. Παηξώλ, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε κε ηελ ππ. 

αξηζ. 5509/ 103135/23-11-2011/ΦΔΚ 358 ΑΑΠ/30-12-2011 απόθαζε Γ.Γ. Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η., (ζρεηηθό 

15), ζύκθσλα κε ηελ νπνία σο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο νξίδνληαη σο «θέληξν πόιεο – ηζηνξηθό 

θέληξν» παξ. Β6 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο. 

Βόξεηνο θιάδνο νδνύ Σξηώλ Ναπάξρσλ (ηκήκα από ηελ νδό Αγ. Αλδξένπ έσο ηελ νδό 

Όζσλνο Ακαιίαο). 

  Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία εκπίπηεη ην ηκήκα ηεο ελ ιόγσ νδνύ, ην νπνίν πεξηθιείεηαη από ηα 

Ο.Σ.177,181, εληάρζεθε ζην ζρέδην πόιεο Παηξώλ κε ην από 25-7-1880 Β. Γ/γκα (ΦΔΚ 90
Α
΄/1880) 

πεξί «ηξνπνπνηήζεσο ηνπ δηαγξάκκαηνο ξπκνηνκίαο ηεο θάησ πόιεο Παηξώλ». 

Ζ ππόςε πεξηνρή εκπίπηεη ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί σο 

«παξαδνζηαθό ηκήκα ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ» κε ην από 25-04-1996 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 499Γ΄/1996. 

(ζρεηηθό 14). 

ΑΔΑ: 6Α1ΔΩΞΙ-Η0Φ
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Οη πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο γηα ηα πξναλαθεξόκελα Ο.Σ. θαζνξίδνληαη από ηελ δώλε Λ ηνπ 

παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ, σο «πνιενδνκηθό θέληξν» ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ από 

23-02/06-03-1987/ΦΔΚ 166Γ΄ Π.Γ/ηνο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. Β΄ ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ από 25-04-1996 (ΦΔΚ 499Γ΄/16-05-1996) Π.Γ/ηνο. 

 Σα ππόςε Ο.Σ. βξίζθνληαη θαη εληόο Γ.Π.. Παηξώλ, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε κε ηελ ππ. 

αξηζ. 5509/ 103135/23-11-2011/ΦΔΚ 358 ΑΑΠ/30-12-2011 απόθαζε Γ.Γ. Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η., (ζρεηηθό 

15), ζύκθσλα κε ηελ νπνία σο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο νξίδνληαη γηα ην Ο.Σ. 181 σο «θέληξν πόιεο 

– ηζηνξηθό θέληξν» παξ. Β6 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο θαη γηα ην Ο.Σ.177 σο 

«ηκήκα ηεο δώλεο Γ ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ κεηαμύ ησλ νδώλ Ακεξηθήο θαη 3
σλ

 Ναπάξρσλ 

θαη ησλ έλαληη απηήο Ο.Σ. ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο» παξ. Β8 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο πξναλαθεξόκελεο 

απόθαζεο. 

 

B. Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο . 

 

 ηα πιαίζηα εθπόλεζεο ηεο κειέηεο «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ 

Κέληξνπ Παηξώλ», ζπληάρζεθε από ην Σκήκα  πγθνηλσληαθνύ θαη Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ 

ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, «Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ 

Ρπζκίζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Κάησ Πόιεο».  

 ηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο απηήο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ, νη νδνί γηα ηηο νπνίεο 

πξνηείλνληαη νη ππόςε πεδνδξνκήζεηο, ήηνη: 

 Οδόο ηζίλε, 

 Οδόο Μαηδώλνο, 

 Οδόο Σξηώλ Ναπάξρσλ, 

Οδόο Αι. Τςειάληνπ, 

 

θαη  αθνύ εμεηάζζεθαλ αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα γηα ηελ θάζε νδό μερσξηζηά, αλαθέξνληαη νη ιόγνη ηεο 

θπθινθνξηαθήο εθηθηόηεηαο ηεο κεηαηξνπήο ησλ νδώλ απηώλ ζε πεδόδξνκνπο. 

 

Δηδηθόηεξα, γηα ηελ νδό Μαηδώλνο, εθπνλήζεθε μερσξηζηή θπθινθνξηαθή κειέηε ε νπνία απέδεημε 

όηη νη επηπηώζεηο ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο πόιεο είλαη ζρεηηθά ήπηεο κεηά ηελ πεδνδξόκεζε ηεο ελ ιόγσ 

νδνύ θαζώο θαη όηη ν απνθιεηζκόο ηεο ππόςε πεξηνρήο γεληθά από ηελ κεραλνθίλεηε θπθινθνξία είλαη 

επηβεβιεκέλνο ηόζν ζηα πιαίζηα ηεο αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο σο πεξίπαηνο ηζηνξηθώλ 

κλεκείσλ, όζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ρακειά επίπεδα ζνξύβνπ θαη 

αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. 

 

      Άλσ Πόιε 

 Οδόο Παληνθξάηνξνο (ηκήκα από ηελ νδό 25
εο

 Μαξηίνπ έσο ηελ νδό Ζιείαο) θαη ησλ νδώλ 

πεξηκεηξηθά ηεο πι. Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα). 

 Οδόο σηεξηάδνπ (ηκήκα από Μεηξ. Νενθύηνπ έσο Δηζνδίσλ) 

 Οδόο Δηζνδίσλ 

 Αλώλπκε νδόο δπηηθά ηνπ Η.Ν. Παληνθξάηνξνο. 

 

Α. Πνιενδνκηθό θαζεζηώο πεξηνρήο . 

Οδόο Παληνθξάηνξνο (ηκήκα από ηελ νδό 25
εο

 Μαξηίνπ έσο ηελ νδό Ζιείαο) θαη ησλ 

νδώλ πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα). 

Αλώλπκε νδόο δπηηθά ηνπ Η. Ν. Παληνθξάηνξνο. 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία εκπίπηνπλ νη  ελ ιόγσ νδνί, ε νπνία πεξηθιείεηαη από ηα Ο.Σ. 463, 464, 

451, 452, 444, 445, εληάρζεθε ζην ζρέδην πόιεο Παηξώλ κε ην 06-04-1867 Β. Γ/γκα (ΦΔΚ 30 

Α΄/1867) πεξί «ξπκνηνκίαο ηεο άλσ πόιεο Παηξώλ».  

ΑΔΑ: 6Α1ΔΩΞΙ-Η0Φ
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Ζ ππόςε πεξηνρή εκπίπηεη ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί  σο 

«παξαδνζηαθό ηκήκα ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ» κε ην από 25-04-1996 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 499Γ΄/1996. 

(ζρεηηθό 14). 

Σν Ο.Σ.463 είλαη από ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθό ζρέδην πόιεο Παηξώλ, ραξαθηεξηζκέλνο 

ρώξνο «Αξραίν Ωδείν». Καηά ηελ αξ.5509/103135/23-11-2011/ΦΔΚ 358ΑΑΠ/30-12-2011 

απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθ/λεο Γ/θζεο Πει/ζνπ Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (έγθξηζε 

Γ.Π.. Γεκ. Δλόηεηαο Παηξέσλ ηνπ Γ. Παηξέσλ) ε πξνβιεπόκελε – επηηξεπόκελε ρξήζε ηνπ Ο.Σ. 

463 είλαη «Πνιηηηζκόο». 

Οη πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο γηα ηα ινηπά Ο.Σ. πνπ πεξηθιείνπλ ηηο πξναλαθεξόκελεο νδνύο  

θαζνξίδνληαη από ηελ δώλε Π ηνπ παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ, σο 

«πνιενδνκηθό θέληξν» ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ από 23-02/06-03-1987 /ΦΔΚ 166Γ΄ Π.Γ/ηνο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. Γ΄ αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ από 25-04-1996 (ΦΔΚ 

499Γ΄/16-05-1996) Π.Γ/ηνο.  

Σα ππόςε Ο.Σ. βξίζθνληαη θαη εληόο Γ.Π.. Παηξώλ, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε κε ηελ ππ. 

αξηζ. 5509/ 103135/23-11-2011/ΦΔΚ 358 ΑΑΠ/30-12-2011 απόθαζε Γ.Γ. Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η., ζύκθσλα 

κε ηελ νπνία σο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο νξίδνληαη σο «θαηνηθία 2
εο

 βαζκίδαο» παξ. Β2 ηνπ 

άξζξνπ 10  ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο. 

Οδόο σηεξηάδνπ (ηκήκα από νδό Μεηξ. Νενθύηνπ έσο νδό Δηζνδίσλ). 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία εκπίπηεη ην ηκήκα ηεο ελ ιόγσ νδνύ ε νπνία πεξηθιείεηαη από ηα Ο.Σ. 

464, 449, 450 εληάρζεθε ζην ζρέδην πόιεο Παηξώλ κε ην 06-04-1867 Β. Γ/γκα (ΦΔΚ 30 Α΄/1867) 

πεξί «ξπκνηνκίαο ηεο άλσ πόιεο Παηξώλ».  

Ζ ππόςε πεξηνρή εκπίπηεη ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί  σο 

«παξαδνζηαθό ηκήκα ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ» κε ην από 25-04-1996 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 499Γ΄/1996. 

(ζρεηηθό 14). 

Οη πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο γηα ηα Ο.Σ. πνπ πεξηθιείνπλ ηηο πξναλαθεξόκελεο νδνύο 

θαζνξίδνληαη από ηελ δώλε Π ηνπ παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ, σο 

«πνιενδνκηθό θέληξν» ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ από 23-02/06-03-1987 /ΦΔΚ 166Γ΄ Π.Γ/ηνο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. Γ΄ αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ από 25-04-1996 (ΦΔΚ 

499Γ΄/16-05-1996) Π.Γ/ηνο. 

Σα ππόςε Ο.Σ. βξίζθνληαη θαη εληόο Γ.Π.. Παηξώλ, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε κε ηελ ππ. 

αξηζ. 5509/ 103135/23-11-2011/ΦΔΚ 358 ΑΑΠ/30-12-2011 απόθαζε Γ.Γ. Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η, ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία σο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο νξίδνληαη σο «θαηνηθία 2
εο

 βαζκίδαο» παξ. Β2 ηνπ άξζξνπ 

10  ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο. 

Οδόο Δηζνδίσλ 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία εκπίπηεη ε ελ ιόγσ νδόο ε νπνία πεξηθιείεηαη από ηα Ο.Σ. 464, 465
Α
, 

εληάρζεθε ζην ζρέδην πόιεο Παηξώλ κε ην 06-04-1867 Β. Γ/γκα (ΦΔΚ 30 Α΄/1867) πεξί 

«ξπκνηνκίαο ηεο άλσ πόιεο Παηξώλ».  

Ζ ππόςε πεξηνρή εκπίπηεη ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί σο 

«παξαδνζηαθό ηκήκα ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ» κε ην από 25-04-1996 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 499Γ΄/1996. 

(ζρεηηθό 14). 

Οη πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο γηα ηα Ο.Σ. πνπ πεξηθιείνπλ ηηο πξναλαθεξόκελεο νδνύο  

θαζνξίδνληαη από ηελ δώλε Π ηνπ παξαδνζηαθνύ ηκήκαηνο ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ, σο 

«πνιενδνκηθό θέληξν» ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ από 23-02/06-03-1987 /ΦΔΚ 166Γ΄ Π.Γ/ηνο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. Γ΄ αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ από 25-04-1996 (ΦΔΚ 

499Γ΄/16-05-1996) Π.Γ/ηνο. 

Σα ππόςε Ο.Σ. βξίζθνληαη θαη εληόο Γ.Π.. Παηξώλ, ην νπνίν αλαζεσξήζεθε κε ηελ ππ. 

αξηζ. 5509/ 103135/23-11-2011/ΦΔΚ 358 ΑΑΠ/30-12-2011 απόθαζε Γ.Γ. Α.Γ.Π.Γ.Δ.Η, ζύκθσλα κε 

ηελ νπνία σο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο νξίδνληαη σο «θαηνηθία 2
εο

 βαζκίδαο» παξ. Β2 ηνπ άξζξνπ 

10 ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο. 

 

  Β. Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο . 
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ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο «Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ 

Παηξώλ», ζπληάρζεθε από ην Σκήκα πγθνηλσληαθνύ θαη θπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ ηεο Γ/λζεο 

καο, «Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ Ρπζκίζεσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Άλσ Πόιεο». 

ηελ πεξηνρή ηεο κειέηεο απηήο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ, νη νδνί γηα ηηο νπνίεο 

πξνηείλνληαη νη ππόςε πεδνδξνκήζεηο, ήηνη: 

Οδόο Παληνθξάηνξνο (ηκήκα από ηελ νδό 25
εο

 Μαξηίνπ έσο ηελ νδό Ζιείαο) θαη ησλ νδώλ 

πεξηκεηξηθά ηεο πι. Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα), 

Οδόο σηεξηάδνπ (ηκήκα από Μεηξ. Νενθύηνπ έσο Δηζνδίσλ), 

Οδόο Δηζνδίσλ, 

Αλώλπκε νδόο δπηηθά ηνπ Η.Ν. Παληνθξάηνξνο,  

θαη αθνύ εμεηάζζεθαλ αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα γηα ηελ θάζε νδό μερσξηζηά, αλαθέξνληαη νη  

ιόγνη ηεο θπθινθνξηαθήο εθηθηόηεηαο ηεο κεηαηξνπήο ησλ νδώλ απηώλ ζε πεδόδξνκνπο. 

 

Γ. Ρπζκίζεηο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ Κάησ θαη Άλσ Πόιε. 

 Γηα ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα (Γ.Δ.) Παηξέσλ, όπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο» γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (Ν.3852/2010/ΦΔΚ 

87/Α/2010), έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ. αξηζ. 5509/103135/23-11-2011 απόθαζε Γ.Γ. Απ/λεο Γηνίθεζεο 

ΠΓΔ & Η (ΦΔΚ 358/ΑΑΠ/2011) θαη δηόξζσζε ζθάικαηνο απηήο ζην ΦΔΚ 95/ΑΑΠ/28-03-2012), ε 

αλαζεώξεζε ηνπ Γ.Π.. Παηξώλ. Σν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην δηαηππώλεη ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ 

αζηηθνύ, πεξηαζηηθνύ θη εμσαζηηθνύ ρώξνπ πνπ κεηαμύ άιισλ είλαη θαη ε δηαζθάιηζε, πξνζηαζία 

θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επαίζζεησλ πεξηνρώλ θαζώο θαη ησλ πεξηνρώλ ηζηνξηθνύ θαη 

πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ε δεκηνπξγία εληαίσλ δηθηύσλ πνιηηηζηηθώλ δηαδξνκώλ θαη θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαηά ελόηεηεο θαη ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο πόξνπο πνιηηηζηηθνύο θαη 

πεξηβαιινληηθνύο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.  

 ην άξζξν 12 ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο, «Γίθηπα Τπνδνκήο Πνιενδνκηθνύ 

πγθξνηήκαηνο Παηξώλ», αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ, «Με ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δηθηύσλ 

ππνδνκήο ηνπ ΠΠ επηδηώθεηαη : 

Ζ απνδπλάκσζε – απνζπκθόξεζε ηεο θπθινθνξίαο ζην θέληξν κε έκθαζε ζηελ 

πεξηνρή πεξί ηελ θεληξηθή πιαηεία θαη γεληθόηεξα ζηνλ παξαδνζηαθό ηνκέα ηεο πόιεο θαη ηελ 

απόδνζε ηνπ ζε κεγάιν βαζκό ζηνλ πεδό ζηα πιαίζηα ησλ αξρώλ ηεο βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο. 

Ζ ζηαδηαθή δηακόξθσζε ελόο ζπλερνύο δηθηύνπ πεδνδξόκσλ θαη δηαδξνκώλ πεδώλ πνπ 

ζα θαιύπηεη ην ΠΠ ζην ζύλνιό ηνπ θαη ζα ζπλδέεη ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο πξαζίλνπ, 

θνηλσληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζηα ηξία επίπεδα (πόιεο, ζπλνηθίαο θαη γεηηνληάο)… 

ε επίπεδν γεηηνληάο, επηιέγεηαη σο γεληθή θαηεύζπλζε γηα ηελ θπθινθνξηαθή εμππεξέηεζε 

έλα κνληέιν πνπ πεξηιακβάλεη δύν ζπκπιεξσκαηηθά θύξηα ζηνηρεία: άμνλεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ 

πνπ πεξηβάιινπλ ηε γεηηνληά /πνιενδνκηθή ελόηεηα ρσξίο λα δηαζπνύλ ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο ζε 

ζπλδπαζκό κε εζσηεξηθνύο θύξηνπο δηαδξόκνπο πνπ δηακνξθώλνληαη ώζηε λα ζπγθεληξώλνπλ 

κεγάινπο θόξηνπο πεδώλ. Οη εζσηεξηθνί απηνί άμνλεο θπθινθνξίαο πεδώλ ζα δηακνξθσζνύλ κε 

θαηάιιειν αζηηθό εμνπιηζκό, πεδνδξόκηα, δηαδξόκνπο θίλεζεο πνδειάησλ,  θ.ι.π. ώζηε λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη εμππεξέηεζε θεληξηθώλ ρξήζεσλ ζε επίπεδν γεηηνληάο. 

γ.Γίκηςο πεζοδπόμων – σώποι ζηάθμεςζηρ 

Σν πιήξεο δίθηπν πεδώλ, όπσο πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζεί ζηαδηαθά αθνινπζώληαο ηελ 

αλάπηπμε ηεο πόιεο, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζε άιιν ηκήκα ηεο κειέηεο. ηνλ ράξηε Π.3δ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε κηαο δέζκεο πεδνδξόκσλ – θνξκνύ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο 

πόιεο θαζώο θαη κεκνλσκέλσλ πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ σο πεδόδξνκνη αλάζρεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε 

ζηόρν ηελ απνηξνπή ηεο δηέιεπζεο νρεκάησλ από λεπξαιγηθά ζεκεία ( θεληξηθή πιαηεία θ.ι.π.) θαη 

ηελ απόδνζή ηνπο ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ πεδώλ…  

 Δηδηθόηεξα, ζην άξζξν 10 «Πνιενδνκηθό πγθξόηεκα Παηξώλ» ηεο πξναλαθεξόκελεο 

απόθαζεο, αλαθέξεηαη όηη ...Γηα ηελ επίιπζε ηωλ πξνβιεκάηωλ πνπ δηαπηζηώλνληαη ζηνλ αζηηθό ηζηό, 
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αλαθνξηθά κε αζπκβίβαζηεο ρξήζεηο, ζπγθξνύζεηο ρξήζεωλ γεο, ππνβάζκηζε νηθηζηηθώλ δωλώλ θαη 

ρωξηθέο αληζόηεηεο πξνβιέπνληαη θάπνηεο ξπζκίζεηο αλά ζπλνηθία:… 

Α5.Σςνοικία Σ5 (Ιζηοπικό Κένηπο): Ιζηοπικό Κένηπο: Κένηπο – Βλαηεπό /Τπιηάκη – Πεπιοσή 

Απσαίος Ωδείος – Τάζι, πποβλέπονηαι (μεηαξύ άλλων): 

… Τόλωζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο ηνπ ηζηνξηθνύ Κέληξνπ κε ηελ απνζπκπίεζε θαη ζηελ αλαβίωζή ηνπ ωο 

ηόπνπ δηαδξνκώλ ηωλ πεδώλ, ζηάζεωλ, ζπλαληήζεωλ, επηθνηλωλίαο, ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κνληέινπ ηεο πνιπθεληξηθήο πόιεο θαη ηεο ελζάξξπλζεο δόκεζεο αξαηνδνκεκέλωλ Π.Ε… 

 Λακβάλνληαο ππόςε, ηα ζηνηρεία ηνπ ράξηε Π-3δ πνπ ζπλνδεύεη ηελ πξναλαθεξόκελε 

απόθαζε: 

 νη νδνί ηζίλε, Μαηδώλνο, Σξηώλ Ναπάξρσλ θαη Παληνθξάηνξνο, απνηππώλνληαη θαη 

θαηεγνξηνπνηνύληαη σο θύξηνη άμνλεο θπθινθνξίαο πεδώλ. 

 ε νδόο Αι. Τςειάληνπ από ην ηκήκα ηεο από ηελ νδό Δξκνύ κέρξη ηελ νδό Βόηζε, 

απνηππώλεηαη θαη θαηεγνξηνπνηείηαη σο δεπηεξεύνλ νδηθό δίθηπν. Από ηελ κειέηε «Αζηική 

Ανάπλαζη Ιζηοπικού Κένηπος Παηπών», θξίζεθε ελδεδεηγκέλνο ν ζρεδηαζκόο ηνπ ππόςε 

ηκήκαηνο ηεο νδνύ Αι. Τςειάληνπ από δεπηεξεύνλ νδηθό δίθηπν  ζε δξόκν  ήπηαο 

θπθινθνξίαο. Χο εθ ηνύηνπ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο ζεκεηαθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (Γ.Π..) ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Παηξώλ, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζεκεηαθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γεληθνύ 

Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (Γ.Π..) ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Παηξώλ κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο 

νδνύ Αιεμάλδξνπ Τςειάληνπ από Γεπηεξεύνλ νδηθό Γίθηπν ζε δξόκν ήπηαο θπθινθνξίαο 

γηα ην ηκήκα ηεο από ηελ νδό Δξκνύ κέρξη ηελ νδό Βόηζε, ζα αθνινπζήζεη ε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ ζηελ ππόςε ζέζε. 

 Οη νδνί σηεξηάδνπ, Δηζνδίσλ, ε Αλώλπκε νδόο δπηηθά ηνπ Η.Ν. Παληνθξάηνξνο θαζώο 

νη νδνί πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα) δελ θέξνπλ θάπνην 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζκό. 
 

Γ. Πνιενδνκηθή αλαγθαηόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνίεζεο. 

Λακβάλνληαο ππόςε: 

α) Σελ επηζπκία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ λα νινθιεξσζεί ην έξγν αλάπιαζεο κε ηίηιν 

«Οινθιεξσκέλε Αζηηθή Αλάπηπμε Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ Παηξώλ», πνπ ζηνρεύεη ζηελ 

αλαδσνγόλεζε ηνπ Ηζηνξηθνύ Κέληξνπ θαη ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πόιεο 

θαζώο θαη ζηελ ζύλζεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ θαη βηώζηκνπ ζπλόινπ, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ, έηζη ώζηε λα απνδνζεί ζηνπο πνιίηεο ηεο Πάηξαο θαη ζηνπο 

επηζθέπηεο ε πεξηνρή ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ αηζζεηηθά, ιεηηνπξγηθά αλαβαζκηζκέλε θαη πην θηιηθή, 

ελώ ηαπηόρξνλα λα βνεζεζεί θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πόιεο. 

β) Σελ επηηπρεκέλε δηεζλή πξαθηηθή απνθόξηηζεο ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ησλ πόιεσλ από ηα 

ηδησηηθά νρήκαηα θαη ηελ απόδνζε ηνπο ζηνπο πεδνύο. 

γ) Σα πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ  ππόςε νδώλ. 

δ) Σν γεγνλόο όηη ε ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ νδώλ ηζίλε, Μαηδώλνο, Σξηώλ Ναπάξρσλ θαη Παληνθξάηνξνο, σο πεδόδξνκνη, είλαη 

ζπκβαηή κε ηηο θαηεπζύλζεηο θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 

ρεδίνπ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Παηξώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζώο όπσο πξναλαθέξζεθε (ζην εδάθην 

Γ ηεο παξνύζεο) νη ελ ιόγσ νδνί πξνβιέπνληαη σο θύξηνη άμνλεο θπθινθνξίαο πεδώλ, νη νπνίνη ζα 

εληαρζνύλ ζην ππό δηακόξθσζε δίθηπν πεδνδξόκσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο 

θαη ζα ιεηηνπξγνύλ σο πεδόδξνκνη αλάζρεζεο ηεο θπθινθνξίαο κε ζηόρν ηελ απνηξνπή ηεο 

δηέιεπζεο νρεκάησλ από λεπξαιγηθά ζεκεία (θεληξηθή πιαηεία θιπ.) θαη ηελ απόδνζή ηνπο ζηελ 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ πεδώλ. 

ε) Σν γεγνλόο όηη νη πξνηεηλόκελεο πεδνδξνκήζεηο (ζπκβαηέο ή κε κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ 

Γ.Π..), κεηά ηελ πινπνίεζή ηνπο, ζα ζπλδεζνύλ κε ην πθηζηάκελν δίθηπν πεδνδξόκσλ ηεο πόιεο, 

κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία δηαδξνκώλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα επηηπγράλεηαη ε πεξηήγεζε από ην ζύλνιν 
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ζρεδόλ ησλ αμηόινγσλ κλεκείσλ ηεο αξραίαο θαη λεόηεξεο ηζηνξίαο ηεο πόιεο πξνζθέξνληαο κηα 

δηαθνξεηηθή – αλαβαζκηζκέλε αηζζεηηθή δηάζηαζε θαη πνηόηεηα ζην ρώξν ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ. 

Οη δηαδξνκέο απηέο ζα κπνξνύλ λα αθνινπζεζνύλ είηε κνλνζήκαληα, είηε ζπλδπαζκέλεο κεηαμύ 

ηνπο σο εληαία δηαδξνκή πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο θαηνίθνπο λα δηαζρίδνπλ ην ζύλνιό ηνπ ηζηνξηθνύ 

θέληξνπ,  

 

Ζ Γηεύζπλζε Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θξίλεη 

πνιενδνκηθά αλαγθαία ηελ πεδνδξόκεζε ησλ θάησζη νδώλ: 

 ηζίλε ζε όιν ην κήθνο ηεο από ηελ νδό Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ έσο ηελ βόξεηα 

πεξηκεηξηθή νδό ηεο πιαηείαο ησλ Τςειώλ Αισλίσλ (επέθηαζε νδνύ Καξαηδά).  

 Μαηδώλνο (ηκήκα από ηελ νδό Αξάηνπ έσο ηελ νδό Γνύλαξε). 

 Βόξεηνο θιάδνο νδνύ Σξηώλ Ναπάξρσλ (ηκήκα από ηελ νδό Αγ. Αλδξένπ έσο ηελ νδό  Όζσλνο 

Ακαιίαο). 

 Παληνθξάηνξνο (ηκήκα από ηελ νδό 25εο Μαξηίνπ έσο ηελ νδό Ζιείαο) θαη ησλ νδώλ 

πεξηκεηξηθά ηεο πι. Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα). 

 σηεξηάδνπ (ηκήκα από Μεηξνπνιίηε Νενθύηνπ έσο Δηζνδίσλ) 

 Οδόο Δηζνδίσλ 

 Αλώλπκε νδόο δπηηθά ηνπ Η.Ν. Παληνθξάηνξνο. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην εγθξίλεη: 

1) Σελ νίθνζελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα: 

α) Σνλ θαζνξηζκό ηεο νδνύ ηζίλε ζε όιν ην κήθνο ηεο από ηελ νδό Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ 

έσο ηελ βόξεηα πεξηκεηξηθή νδό ηεο πιαηείαο ησλ Τςειώλ Αισλίσλ (επέθηαζε νδνύ Καξαηδά), 

σο πεδόδξνκνπ,  

β) Σνλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο ηεο νδνύ Μαηδώλνο κεηαμύ ησλ νδώλ Αξάηνπ θαη Γ  

γ) Σνλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο (βόξεηνο θιάδνο) ηεο νδνύ Σξηώλ Ναπάξρσλ κεη. Γνύλαξε, σο 

πεδόδξνκνπ, αμύ ησλ νδώλ Αγ. Αλδξένπ θαη Όζσλνο Ακαιίαο, σο πεδνδξόκνπ  

δ) Σνλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο ηεο νδνύ Παληνθξάηνξνο κεηαμύ ησλ νδώλ 25
εο

 Μαξηίνπ θαη 

Ζιείαο θαζώο θαη ησλ νδώλ πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο Παληνθξάηνξνο (δπηηθό ηκήκα), σο 

πεδόδξνκνπο,  

ε) νλ θαζνξηζκό ηκήκαηνο ηεο νδνύ σηεξηάδνπ κεηαμύ ησλ νδώλ Μεηξνπνιίηε Νενθύηνπ θαη  

Δηζνδίσλ, σο πεδνδξόκνπ,  

ζη) Σνλ θαζνξηζκό ηεο νδνύ Δηζνδίσλ, σο πεδνδξόκνπ,  

ε) Σνλ θαζνξηζκό ηεο αλώλπκεο νδνύ δπηηθά ηνπ Η.Ν. Παληνθξάηνξνο, σο πεδόδξνκνπ,  

 

ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά – ξπκνηνκηθά δηαγξάκκαηα θιίκαθαο 1:1000. 

 

2) Σελ ηήξεζε ηεο πεξαηηέξσ πξνβιεπόκελεο λόκηκεο δηαδηθαζίαο δεκνζηνπνίεζή ηεο (αλάξηεζε 

ππνβνιή ηπρόλ ελζηάζεσλ θιπ.). 

 

 

           Ο Πξόεδξνο                                                               Ζ Γξακκαηεύνπζα 
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