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Αριθμός 24 

3
η
 σνεδρίαζη 

Επιηροπής Ποιόηηηας Ζφής Δήμοσ Παηρέφν 

ηης 30
ης

 Απριλίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 30
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 11:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 3/23-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής Ποιόηηηας 

Ζφής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε 

Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών 

ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης 

διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη 

για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19, 

αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο  - Αληηπξόεδξνο, 3) 

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο, 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθό κέινο, 5) Ήξα - 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο, 6) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 8) Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο (ζηελ ζέζε 

ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Ρώξνπ Γεσξγίνπ). 

Οη θ.θ. Πιέζζαο Γηνλύζηνο θαη Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απόθαζεο 19/2020). 

Ο θ. Σζηκπνύθεο Ισάλλεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απόθαζεο 19/2020).  

Ο θ. Πιέζζαο Γηνλύζηνο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απόθαζεο 22/2020).  

Ο θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο 

πνπ αληηκεηώπηζε.  

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (6
ν
) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 3604/17-3-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 3348/10-3-2020 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Γόκεζεο 

θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο (Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο – Σκήκα πγθνηλσληαθνύ θαη Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ), ε νπνία έρεη σο 

εμήο: «Πξνο- ηνλ θ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ 

«Καζνξηζκόο σο κνλόδξνκνπ ηεο νδνύ Υαιθεδόλνο». -αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ην 

ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ηε κνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Υαιθεδόλνο κεηαμύ ησλ 

νδώλ Φσθαίαο θαη Δζεινληή Αηκνδόηε θαη  παξαθαινύκε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ σο 

ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ87/η.Α’/7.6.2010) θαη ηνπ άξζξ.5, παξ.13(α) 
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ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ134/η.Α/2019). -Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο πιεξνθνξνύκε όηη ην 

Σκήκα Σξνραίαο Παηξώλ κε ην ππ.αξηζκ 2501/10/750/17-10-2019 έγγξαθό ηνπ 

δήηεζε από ηελ Τπεξεζία καο ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηελ νδό Υαιθεδόλνο ζηε δεμηά πιεπξά απηήο ζην ξεύκα 

θαηεύζπλζεο από ηε νδό Φσθαίαο πξνο ηελ νδό Γηαλλνπνύινπ. -Καηόπηλ απηνςίαο 

ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο καο δηαπηζηώζεθε όηη ε νδόο Υαιθεδόλνο, ζην 

ηκήκα ηεο από ηελ νδό Φσθαίαο έσο ηελ νδό Δζεινληή Αηκνδόηε είλαη δηπιήο 

θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, πιάηνπο 8,00 κ., κε εθαηέξσζελ 

θαηαζθεπαζκέλα πεδνδξόκηα πιάηνπο 2,50 κ. (αλαηνιηθά πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

πιαηείαο) θαη 1,50 κ. (δπηηθά). -ύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ζρεηηθά κε ηα πιάηε θίλεζεο – ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηεο 

αλσηέξσ νδνύ ππνδεηθλύνπλ: -α) είηε ηελ απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηεο 

κίαο πιεπξάο ηεο ππόςε νδνύ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο, -

β) είηε ηνλ θαζνξηζκό ηεο σο κνλόδξνκνπ, κε θαηεύζπλζε θίλεζεο νρεκάησλ από ηελ 

νδό Φσθαίαο πξνο ηελ νδό Δζεινληή Αηκνδόηε. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε 

επηηπγράλεηαη ε νκνηνκνξθία ζηελ θίλεζε νρεκάησλ, δεδνκέλνπ όηη ε νδόο Δζεινληή 

Αηκνδόηε είλαη ήδε κνλόδξνκνο, κε θαηεύζπλζε θίλεζεο νρεκάησλ από ηελ νδό 

Υαιθεδόλνο πξνο ηελ νδό Μαξαγθνπνύινπ-Αι. Παπάγνπ, ζύκθσλα κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηαθόξπθε ζήκαλζε. -Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Τπεξεζία καο 

απέζηεηιε ην κε αξ.πξση.62476/6-12-2019 έγγξαθν, πξνο ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 

Αλαηνιηθνύ Σνκέα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/76-6-

2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πξνθεηκέλνπ λα καο εθθξάζεη ηελ άπνςή ηεο ζρεηηθά κε 

ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο (α) θαη (β) ππνδεηθλπόκελεο ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο θαη 

ζηάζκεπζεο, άπνςε ε νπνία ήηαλ εληέιεη ζύκθσλε κε ηελ πξνηεηλόκελε (β) ξύζκηζε 

όπσο πξνθύπηεη από ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 2/2020 απόθαζήο ηεο.Καηόπηλ όισλ 

ησλ αλσηέξσ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, εηζεγνύκεζα: -Σνλ θαζνξηζκνύ σο κνλόδξνκνπ ηεο νδνύ 

Υαιθεδόλνο κε θαηεύζπλζε θίλεζεο νρεκάησλ από ηελ νδό Φσθαίαο πξνο ηελ νδό 

Δζεινληή Αηκνδόηε. -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 Ινλίνπ, ην αξκόδην ζπλεξγείν θαηαθόξπθεο 

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

Γήκνπ Παηξέσλ, ζα ηνπνζεηήζεη ηηο απαηηνύκελεο ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ζύκθσλα κε 

ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζήκαλζεο πνπ ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα. -Ο 

Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ Γόκεζεο 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 είδε ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ζηε κνλνδξόκεζε ηεο νδνύ 

Υαιθεδόλνο κεηαμύ ησλ νδώλ Φσθαίαο θαη Δζεινληή Αηκνδόηε,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

Σν Σκήκα Σξνραίαο Παηξώλ κε ην ππ’ αξηζ. 2501/10/750/17-10-2019 έγγξαθό 

ηνπ δήηεζε από ηελ Γηεύζπλζε Πνιενδνκηθνύ - Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

ζηελ νδό Υαιθεδόλνο, ζηε δεμηά πιεπξά απηήο ζην ξεύκα θαηεύζπλζεο από ηε νδό 

Φσθαίαο πξνο ηελ νδό Γηαλλνπνύινπ.  

Καηόπηλ απηνςίαο ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ - 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο δηαπηζηώζεθε όηη ε νδόο Υαιθεδόλνο, ζην 

ηκήκα ηεο από ηελ νδό Φσθαίαο έσο ηελ νδό Δζεινληή Αηκνδόηε είλαη δηπιήο 

θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, πιάηνπο 8,00 κ., κε εθαηέξσζελ 

θαηαζθεπαζκέλα πεδνδξόκηα πιάηνπο 2,50 κ. (αλαηνιηθά πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

πιαηείαο) θαη 1,50 κ. (δπηηθά).  

  ύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηα πιάηε θίλεζεο 

– ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ νδνύ ππνδεηθλύνπλ:  

  α) Δίηε ηελ απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηεο κίαο πιεπξάο ηεο ππόςε 

νδνύ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο, 

  β) Δίηε ηνλ θαζνξηζκό ηεο σο κνλόδξνκνπ, κε θαηεύζπλζε θίλεζεο νρεκάησλ 

από ηελ νδό Φσθαίαο πξνο ηελ νδό Δζεινληή Αηκνδόηε. Με ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ξύζκηζε επηηπγράλεηαη ε νκνηνκνξθία ζηελ θίλεζε νρεκάησλ, δεδνκέλνπ όηη ε νδόο 

Δζεινληή Αηκνδόηε είλαη ήδε κνλόδξνκνο, κε θαηεύζπλζε θίλεζεο νρεκάησλ από ηελ 

νδό Υαιθεδόλνο πξνο ηελ νδό Μαξαγθνπνύινπ-Αι. Παπάγνπ, ζύκθσλα κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηαθόξπθε ζήκαλζε. 

 ηε ζπλέρεηα, ε Γηεύζπλζε Πνιενδνκηθνύ - Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο απέζηεηιε ην κε αξ.πξση.62476/6-12-2019 έγγξαθν, πξνο ηελ Γεκνηηθή 

Κνηλόηεηα Αλαηνιηθνύ Σνκέα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 

87/η.Α’/76-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηεο 

ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο (α) θαη (β) ππνδεηθλπόκελεο ξπζκίζεηο 

θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο, άπνςε ε νπνία ήηαλ εληέιεη ζύκθσλε κε ηελ 

πξνηεηλόκελε (β) ξύζκηζε όπσο πξνθύπηεη από ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 2/2020 

απόθαζήο ηεο. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 

52, παξ. 1 ηνπ Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 3542/07 

θαη ην Ν. 4313/14 θαη ην άξζξν 5 παξ. 13 (α) ηνπ Ν. 4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/2019), 

εγκρίνει ηον καθοριζμό φς μονόδρομοσ ηεο νδνύ Υαιθεδόλνο κε θαηεύζπλζε 

θίλεζεο νρεκάησλ από ηελ νδό Φσθαίαο πξνο ηελ νδό Δζεινληή Αηκνδόηε. 

Μεηά ηελ έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. Διιάδνο θαη Ινλίνπ, ην αξκόδην ζπλεξγείν 

θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 
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Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζα ηνπνζεηήζεη ηηο απαηηνύκελεο ξπζκηζηηθέο 

πηλαθίδεο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζήκαλζεο πνπ 

ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα. 

  

Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην 

Αποκενηρφμένη Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ. 
 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

  

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ           ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 

           ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

 ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ 

           ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

         ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

 ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 
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