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ηελ Πάηξα, ζηην αίθοσζα ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα ηελ 22
α
 Θοσνίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 12.00μ.μ. κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, με αριθμό 4/15-06-2020 

θαη κεηά ηελ από 19/6/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηελ 19
ε
 Ηνπλίνπ 

2020, πραγμαηοποίηζη δε ασηής ηην Δεσηέρα 22 Θοσνίοσ 2020, ώρα 12:00μ.μ., ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα δεθαπέληε (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:  

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

Γηνλύζηνο Πιέζζαο – ηαθηηθό κέινο 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθό κέινο, 5) 

Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνύξνο - ηαθηηθό κέινο 7) 

Παλαγηώηεο Μειάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εκηός ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 31/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 37/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Κνξδάο, Ήξα - Δηξήλε Κνπξή, Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Γεώξγηνο 

Ρώξνο  - ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

 ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, πξηλ από ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 7379/16-

6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 16541/09-06-2020 

θαηεπείγνπζα 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- Δληαύζα- ΘΔΜΑ «Πξνζσξηλέο 

θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο επί ηκήκαηνο ηεο νδνύ Ζξαθιένπο, ιόγσ έξγνπ αλαθαηαζθεπήο 

ηεο, από ην Γήκν Παηξέσλ»» -αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλσο ηνλ ζρεκαηηζζέληα 

θάθειν πνπ αθνξά ην κε αξ. πξση. 16541/2020 έγγξαθν ηνπ Σκ. Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο 

Έξγσλ Τπνδνκήο, ζρεηηθά κε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ επί ηκήκαηνο 

ηεο νδνύ Ζξαθιένπο, πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ 

«Αλαθαηαζθεπή νδώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ ζην Αλαηνιηθό Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ (2017)», ην νπνίν πινπνηείηαη κε αλάδνρν ηελ ΑΝΑΞ ΗΚΔ θαη επηβιέπεηαη από 

ην Σκ. Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο 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 
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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. -Καηόπηλ 

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

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, εηζεγνύκεζα ηελ πξνζσξηλή, νιηθή δηαθνπή θπθινθνξίαο 

νρεκάησλ επί ηκήκαηνο ηεο νδνύ Ζξαθιένπο (από ηε δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό Η. 

Γακαζθελνύ έσο ηε δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό Παπάγνπ). -Από ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο α) 

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

Μαδηθήο Μεηαθνξάο αθνύ δελ δηέξρνληαη ιεσθνξεηαθέο γξακκέο από ηηο νδνύο ζηηο 

νπνίεο πινπνηείηαη ην σο άλσ έξγν. -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.). -Αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ πξόζβαζε ησλ θαηνίθσλ ζηελ 

θαηνηθία ηνπο. -Ζ αλσηέξσ ξύζκηζε, ζα ηζρύζεη γηα ζαξαληαπέληε (45) εξγάζηκεο εκέξεο 

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

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο  Διιάδνο 

θαη Ηνλίνπ, πεξηγξάθεηαη ζε Σερληθή Έθζεζε θαη απεηθνλίδεηαη ζε αληίζηνηρν δηάγξακκα, 

ηα νπνία είλαη ππνγεγξακκέλα από ηελ αλάδνρν θαη ζεσξεκέλα από ηελ Γ/λζε Έξγσλ 

Τπνδνκήο, σο επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή νδώλ θαη ηερληθώλ 

έξγσλ ζην Αλαηνιηθό Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (2017)».-Ο Αληηδήκαξρνο 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο –Μηραήι 

Αλαζηαζίνπ-  

 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, είδε ηνλ 

ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ζην ην κε αξ. πξση. 16541/2020 έγγξαθν ηνπ Σκ. 

Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, ζρεηηθά κε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξηαθώλ 

ξπζκίζεσλ επί ηκήκαηνο ηεο νδνύ Ζξαθιένπο, πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή νδώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ ζην Αλαηνιηθό 

Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (2017)», ην νπνίν πινπνηείηαη κε αλάδνρν ηελ «ΑΝΑΞ 

ΗΚΔ» θαη επηβιέπεηαη από ην Σκ. Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο θαη αθού 

κήπςξε ηο υρ άνυ θέμα καηεπείγον, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 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…», θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής εγκρίνει ηην προζωρινή, 

ολική διακοπή κσκλοθορίας οτημάηων επί ημήμαηος ηης οδού Ηρακλέοσς (από ηη 
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διαζηαύρωζη με ηην οδό Θ. Δαμαζκηνού έως ηη διαζηαύρωζη με ηην οδό Παπάγοσ), 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή νδώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ 

ζην Αλαηνιηθό Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (2017)», ην νπνίν πινπνηείηαη κε 

αλάδνρν ηελ ΑΝΑΞ ΗΚΔ θαη επηβιέπεηαη από ην Σκήκα Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ 

Τπνδνκήο 

 Από ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο α) δελ επεξεάδνληαη δπζκελώο νη αλάγθεο ησλ ΑΜΔΑ 

θαη β) δελ επεξεάδνληαη νη ππεξεζίεο Μαδηθήο Μεηαθνξάο αθνύ δελ δηέξρνληαη 

ιεσθνξεηαθέο γξακκέο από ηηο νδνύο ζηηο νπνίεο πινπνηείηαη ην σο άλσ έξγν. 

 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.).  

 Αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ 

πξόζβαζε ησλ θαηνίθσλ ζηελ θαηνηθία ηνπο. 

 Ζ αλσηέξσ ξύζκηζε, ζα ηζρύζεη γηα ζαρανηαπένηε (45) εργάζιμες ημέρες από ηελ 

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

ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο  Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, 

πεξηγξάθεηαη ζε Σερληθή Έθζεζε θαη απεηθνλίδεηαη ζε αληίζηνηρν δηάγξακκα, ηα νπνία 

είλαη ππνγεγξακκέλα από ηελ αλάδνρν θαη ζεσξεκέλα από ηελ Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο, 

σο επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ έξγνπ «Αλαθαηαζθεπή νδώλ θαη ηερληθώλ έξγσλ ζην 

Αλαηνιηθό Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (2017)». 
 

Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην 

Αποκενηρωμένη Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                         Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ          ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΔΘΟΝΤΘΟ  ΠΛΕΑ 

               ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 

        ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

        ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

        ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 
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