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Αριθμός 59 

6
η
 σνεδρίαζη 

Επιηροπής Ποιόηηηας Ζφής Δήμοσ Παηρέφν 

ηης 31
ης

 Ασγούζηοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 31
η
 Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00π.μ. 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 

6/27-8-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής 

Ποιόηηηας Ζφής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο 4) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο, 5) Νηθόιανο 

Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 6) Ήξα - Δηξήλε Κνπξή - ηαθηηθό κέινο 7) Γεκήηξηνο 

Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 8) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 9) Αζαλάζηνο Γνύξνο – 

ηαθηηθό κέινο θαη 10) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο 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, εηζάγεη ην (5ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 9403/17-7-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 9243/15-7-2020 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« Παξάηαζε 2ε ηζρύνο 

πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ πεξηνρή από ηε δπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, 

ηελ νδό Διεπζεξίαο κέρξη θαη ηελ νδό Δγλαηίαο, ιόγσ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ». -ρεη.: 

Σν κε αξ.πξση.22251/2020 Έγγξαθν ηεο Γλζεο Έξγσλ Τπνδνκήο «3
ε
 παξάηαζε εξγαζηώλ 

ηεο ππ’αξ.4/2019 άδεηαο από ηελ Διιεληθά Καιώδηα ΑΔ». -Σν κε αξ.πξση.8000/2020 

Έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ρίνπ «Πεξί παξάηαζεο ηζρύνο ηεο ππ’αξ.4/2019 άδεηαο». 

-αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλσο ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ηελ 

αξ.εζση.αιιει. 9243/2020, ζρεηηθά κε 2
ε
 παξάηαζε ηζρύνο ηεο κε αξ. 18/2020 (ΑΓΑ 

6ΧΡΡΧΞΗ-ΝΟΘ) απόθαζε Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Έγθξηζε 

Απνθ. Γηνίθ. ΓΔΠΗΝ ΑΓΑ: 6ΚΤΞΟΡ1Φ-Φ5Η), ρνξεγεζείζαο άδεηαο πξνζσξηλώλ 

θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ πεξηνρή από ηε δπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ νδό 

Διεπζεξίαο κέρξη θαη ηελ νδό Δγλαηίαο, πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ «Μειέηε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππνγείσλ θαη 

ππνβξπρίσλ θαισδίσλ XLPE 400 kV γηα ην ππόγεην ηκήκα Γ.Μ 400 kV E.Ρ. Πάηξα – ΚΤΣ 

Μεγαιόπνιεο θαη ην ππόγεην θαη ππνβξύρην ηκήκα Γ.Μ. 400 kV Δ.Ρ. Πάηξα – ύζηεκα 

(Γ.Μ. ΚΤΣ Γηζηόκνπ - ΚΤΣ Αρειώνπ)», ην νπνίν πινπνηείηαη κε αλάδνρν ηελ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ ΑΔ θαη επηβιέπεηαη από ηνλ ΑΓΜΖΔ Α.Δ. θαη παξαθαινύκε γηα 

ηελ εηζαγσγή ηνπ σο ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ ιήςε ζρεηηθήο 
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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 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. -

Με ηελ ππ’ αξηζ. 231/2019 (ΑΓΑ ΦΧΓΓΧΞΗ-ΗΓ8) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

(ΦΔΚ 2440/Β’/20-6-2019) εγθξίζεθαλ πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ πεξηνρή 

από ηε δπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ νδό Διεπζεξίαο κέρξη θαη ηελ νδό Δγλαηίαο. -Με ηελ 

ππ’ αξηζ. 385/2019 (ΑΓΑ Χ634ΧΞΗ-Θ9) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 

2440/Β’/20-6-2019) εγθξίζεθαλ πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ πεξηνρή από ηε 

δπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ νδό Διεπζεξίαο κέρξη θαη ηελ νδό Δγλαηίαο, ηξνπνπνηώληαο 

ηελ. 231/19 Α.Γ.. Παηξέσλ όζνλ αθνξά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ ηεο 

ΑΓΜΖΔ Α.Δ. -Με ηελ ππ’ αξηζ. 18/2020 (ΑΓΑ 6ΧΡΡΧΞΗ-ΝΟΘ) απόθαζε Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Έγθξηζε Απνθ. Γηνίθ. ΓΔΠΗΝ ΑΓΑ: 6ΚΤΞΟΡ1Φ-

Φ5Η) εγθξίζεθε παξάηαζε ησλ πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ κέρξη ηελ 30ε 

Ηνπλίνπ 2020, ζηελ πεξηνρή από ηε δπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ νδό Διεπζεξίαο κέρξη 

θαη ηελ νδό Δγλαηίαο, πνπ δεηήζεθε από ηνλ αλάδνρν ιόγσ ηεο δηέιεπζεο δηθηύσλ Ο.Κ.Χ. 

από ηελ νδό Δγλαηίαο, ηερληθώλ δπζθνιηώλ θαη πεξηνξηζκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

(θαηνηθεκέλε πεξηνρή). -Οη θάζεηο Α1 θαη Α2 έρνπλ νινθιεξσζεί θαη εμειίζζνληαη νη 

θάζεηο Β1 θαη Β2 (πνπ αθνξνύλ ηελ νδό Δγλαηίαο), νη νπνίεο έρνπλ ζρεδόλ νινθιεξσζεί 

θαη απνκέλνπλ νη θάζεηο Γ1, Γ2 θαη Γ3 πνπ αθνξνύλ ζεκεηαθά ( κήθνπο 50 κ. έθαζηνλ) 

εξγνηάμηα επί ηεο νδνύ Δγλαηίαο. -Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ αλέθπςαλ δηάθνξεο 

ηερληθέο δπζθνιίεο δηέιεπζεο από εκπόδηα πνπ ππάξρνπλ ζηε γέθπξα ηνπ ΟΔ αιιά θαη 

θαζπζηεξήζεηο ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ από ηα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνύ. Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο απαηηείηαη παξάηαζε ηζρύνο ησλ πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ, κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2020. Καηόπηλ απηώλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ 

αξζξ. 52 ηνπ Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, εηζεγνύκεζα ηελ 

παξάηαζε ηζρύνο ηεο κε αξ. 231/2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ 

(ΦΔΚ 2440/Β’/20-6-2019) κέρξη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ 2020. -Όζνλ αθνξά ηα κέηξα 

ξύζκηζεο θπθινθνξίαο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηζρύεη ην 

πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 231/2019 (ΑΓΑ ΦΧΓΓΧΞΗ-ΗΓ8) απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 2440/Β’/20-6-2019). -Ζ αλσηέξσ ξύζκηζε, ζα ηζρύζεη κέρξη ηελ 30 

επηεκβξίνπ 2020 από ηελ έθδνζε απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ 

έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – 

Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, κε επζύλε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζία ηνπ έξγνπ “ Μειέηε, 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππνγείσλ θαη ππνβξπρίσλ θαισδίσλ XLPE 400 kV γηα ην 

ππόγεην ηκήκα Γ.Μ 400 kV E.Ρ. Πάηξα – ΚΤΣ Μεγαιόπνιεο θαη ην ππόγεην θαη ππνβξύρην 

ηκήκα Γ.Μ. 400 kV Δ.Ρ. Πάηξα – ύζηεκα (Γ.Μ. ΚΤΣ Γηζηόκνπ - ΚΤΣ Αρειώνπ)».-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 ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο Αθηαίνπ, 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

 Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ: 

1) Σν κε αξ.πξση.22251/2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο «3ε παξάηαζε 

εξγαζηώλ ηεο ππ’αξηζ.4/2019 άδεηαο από ηελ Διιεληθά Καιώδηα ΑΔ», 

2) Σν κε αξ.πξση.8000/2020 έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ρίνπ «Πεξί παξάηαζεο 

ηζρύνο ηεο ππ’αξ.4/2019 άδεηαο», 

3) Σελ ππ’ αξηζ. 231/2019 (ΑΓΑ ΦΧΓΓΧΞΗ-ΗΓ8) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

(ΦΔΚ 2440/Β’/20-6-2019) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο ζηελ πεξηνρή από ηε δπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ νδό Διεπζεξίαο κέρξη 

θαη ηελ νδό Δγλαηίαο. 

4) Σελ ππ’ αξηζ. 385/2019 (ΑΓΑ Χ634ΧΞΗ-Θ9) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

(ΦΔΚ 2440/Β’/20-6-2019), κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο ζηελ πεξηνρή από ηε δπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ νδό Διεπζεξίαο κέρξη 

θαη ηελ νδό Δγλαηίαο, ηξνπνπνηώληαο ηελ. 231/19 Α.Γ.. Παηξέσλ, όζνλ αθνξά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ ηεο ΑΓΜΖΔ Α.Δ. 

5) Σελ ππ’ αξηζ. 18/2020 (ΑΓΑ 6ΧΡΡΧΞΗ-ΝΟΘ) απόθαζε Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Έγθξηζε Απνθ. Γηνίθ. ΓΔΠΗΝ ΑΓΑ: 6ΚΤΞΟΡ1Φ-Φ5Η), κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε παξάηαζε ησλ πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ κέρξη ηελ 

30ε Ηνπλίνπ 2020, ζηελ πεξηνρή από ηε δπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ νδό 

Διεπζεξίαο κέρξη θαη ηελ νδό Δγλαηίαο, πνπ δεηήζεθε από ηνλ αλάδνρν ιόγσ ηεο 

δηέιεπζεο δηθηύσλ Ο.Κ.Χ. από ηελ νδό Δγλαηίαο, ηερληθώλ δπζθνιηώλ θαη 

πεξηνξηζκέλνπ σξαξίνπ εξγαζίαο (θαηνηθεκέλε πεξηνρή). 

 

 Οη θάζεηο Α1 θαη Α2 έρνπλ νινθιεξσζεί θαη εμειίζζνληαη νη θάζεηο Β1 θαη Β2 (πνπ 

αθνξνύλ ηελ νδό Δγλαηίαο), νη νπνίεο έρνπλ ζρεδόλ νινθιεξσζεί θαη απνκέλνπλ νη θάζεηο 

Γ1, Γ2 θαη Γ3 πνπ αθνξνύλ ζεκεηαθά (κήθνπο 50 κ. έθαζηνλ) εξγνηάμηα επί ηεο νδνύ 

Δγλαηίαο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ αλέθπςαλ δηάθνξεο ηερληθέο δπζθνιίεο δηέιεπζεο 

από εκπόδηα πνπ ππάξρνπλ ζηε γέθπξα ηνπ ΟΔ αιιά θαη θαζπζηεξήζεηο ιόγσ ησλ 

πεξηνξηζκώλ από ηα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ. Γηα ηνπο αλσηέξσ 

ιόγνπο απαηηείηαη παξάηαζε ηζρύνο ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ, κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 

2020. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα 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 

δηαηάμεσλ ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ)., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην 

αξζξ. 48 ηνπ Ν. 4313/2014. η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής εγκρίνει ηην παράηαζη ιζτύος 

μέτρι ηην 30
η
 επηεμβρίοσ 2020, ηφν προζφρινών κσκλοθοριακών ρσθμίζεφν ζηην 

περιοτή από ηη δσηική προβλήηα ηοσ Ρίοσ, ηην οδό Ελεσθερίας μέτρι και ηην οδό 

Εγναηίας, πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έξγνπ 

«Μειέηε, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ππνγείσλ θαη ππνβξπρίσλ θαισδίσλ XLPE 400 kV 

γηα ην ππόγεην ηκήκα Γ.Μ 400 kV E.Ρ. Πάηξα – ΚΤΣ Μεγαιόπνιεο θαη ην ππόγεην θαη 

ππνβξύρην ηκήκα Γ.Μ. 400 kV Δ.Ρ. Πάηξα – ύζηεκα (Γ.Μ. ΚΤΣ Γηζηόκνπ - ΚΤΣ 

Αρειώνπ)», ην νπνίν πινπνηείηαη κε αλάδνρν ηα «Διιεληθά Καιώδηα Α.Δ.», θαηαζθεπαζηή 

Υσκαηνπξγηθώλ ηελ «ΔΛΔΚΣΡΟΜΔΚ Α.Δ.» θαη επηβιέπεηαη από ηνλ ΑΓΜΖΔ ΑΔ 
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Γηα ηα κέηξα ξύζκηζεο θπθινθνξίαο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

ηζρύεη ην πεξηερόκελν ηεο ππ’ αξηζ. 231/2019 (ΑΓΑ ΦΧΓΓΧΞΗ-ΗΓ8) απόθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 2440/Β’/20-6-2019) 

 

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 

        ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ 

              ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

              ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ 

        ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 

        ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

        ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

        ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 

 

ΑΔΑ: ΩΞΑΓΩΞΙ-Ο25
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