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Απιθμόρ 60 

6
η
 ςνεδπίαζη 

Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ Δήμος Παηπέυν 

ηηρ 31
ηρ

 Αςγούζηος 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 31
η
 Αςγούζηος 2020, εκέξα Δεςηέπα θαη ώξα 11.00π.μ. κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 6/27-8-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ 

Ζυήρ, 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 (6ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 9705/22-07-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 9787/21-07-2020 

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 Εαρόιεο, ζηα πιαίζηα ζπκπιεξσκαηηθώλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην 

έξγν «Καηαζθεπή ππνδνκήο ηεο λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζην ηκήκα 

Ρνδνδάθλε – Φαζόππξγνο από Υ.Θ.91+500 έσο Υ.Θ. 113+000 θαη ζήξαγγαο 

Παλαγνπνύιαο». -αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλσο ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά 

ηελ κε αξ. πξση. 9787/2020 αίηεζε ηεο Κ/Ξ ΑΚΣΧΡ Α.Σ.Δ. – ΑΒΑΞ Α.Δ. - ΗΝΣΡΑΚΑΣ, 

ζρεηηθά κε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ επί ηκήκαηνο ηεο νδνύ Εαρόιεο, 

πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ζπκπιεξσκαηηθώλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην έξγν 

«Καηαζθεπή ππνδνκήο ηεο λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζην ηκήκα Ρνδνδάθλε – 

Φαζόππξγνο από Υ.Θ.91+500 έσο Υ.Θ. 113+000 θαη ζήξαγγαο Παλαγνπνύιαο», ην νπνίν 

πινπνηείηαη κε αλάδνρν ηελ Κ/Ξ ΑΚΣΧΡ Α.Σ.Δ. – ΑΒΑΞ Α.Δ. - ΗΝΣΡΑΚΑΣ θαη 

επηβιέπεηαη από ηελ ΔΡΓΑ Ο..Δ. Α.Δ. 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 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.-Σν έξγν ρσξίδεηαη ζε δύν θάζεηο -
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1ε Φάζε -Ζ πξώηε θάζε πεξηιακβάλεη δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αξηζηεξνύ ξεύκαηνο 

(πεξίπνπ 8,00κ κήθνο πεξηνρήο εξγαζηώλ) επί ηεο νδνύ Φαιήξνπ ζηε δηαζηαύξσζε κε ηελ 

νδό Εαρόιεο. Με ηελ δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζην αξηζηεξό ξεύκα ηεο νδνύ Φαιήξνπ ε 

δίνδνο ησλ νρεκάησλ ζηελ νδό ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ αληίζεηνπ ξεύκαηνο κε ελαιιάμ 

θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ. ην αληίζεην ξεύκα ζα έρεη εμαζθαιηζζεί ειάρηζην 

πιάηνο δηέιεπζεο 3,00 κ. Ζ δίνδνο ησλ νρεκάησλ από ηελ νδό Εαρόιεο πξνο ηελ νδό 

Φαιήξνπ ζα είλαη αλέθηθηε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ. Ζ 1ε θάζε ζα έρεη 

δηάξθεηα 15 εκέξεο. -2ε Φάζε -Ζ δεύηεξε θάζε πεξηιακβάλεη δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο θαη 

ζηα δύν ξεύκαηα ηεο νδνύ Εαρόιεο από ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ νδό Φαιήξνπ έσο θαη 230 

κέηξα από ηελ ζάιαζζα πξνο ηεο νδό Αγίαο Σξηάδνο. Ζ 2ε θάζε ζα ρσξηζηεί ζε 5 επηκέξνπο 

ηκήκαηα 40,00κ κήθνπο πεξίπνπ έθαζην, αξρίδνληαο από ηελ παξαιηαθή νδό θαη ζα 

εθηεινύληαη δηαδνρηθά. Σν θάζε ηκήκα ζα έρεη κέγηζηε δηάξθεηα 20 εκέξεο. -Δπεηδή ε 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ζα επηθέξεη θπθινθνξηαθέο επηβαξύλζεηο ζηελ 

ήδε πςειή θπθινθνξηαθή δήηεζε, κε απνηέιεζκα θαζπζηεξήζεηο, ηαιαηπσξία ησλ 

επηζθεπηώλ θαη ησλ απμεκέλσλ ηε ζεξηλή πεξίνδν θαηνίθσλ ηεο θαη επνκέλσο ηζρπξή ηεο 

ειθηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο, κηθξόηεξε επηζθεςηκόηεηα, γεγνλόηα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

επηδήκηεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, εηζεγνύκεζα 

ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ θαη επνκέλσο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνζσξηλώλ 

θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ, από ηελ 15
ε
 επηεκβξίνπ 2020. -Καηόπηλ απηώλ, θαη’ εθαξκνγή 

ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

εηζεγνύκεζα, -1. ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αξηζηεξνύ ξεύκαηνο (πεξίπνπ 

8,00κ κήθνο πεξηνρήο εξγαζηώλ) επί ηεο νδνύ Φαιήξνπ ζηε δηαζηαύξσζε κε ηελ νδό 

Εαρόιεο θαη ηελ ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ θαη ζα έρεη δηάξθεηα 15 

εκέξεο. -2. ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηα δύν ξεύκαηα ηεο νδνύ Εαρόιεο 

από ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ νδό Φαιήξνπ έσο θαη 230 κέηξα από ηελ ζάιαζζα πξνο ηεο νδό 

Αγίαο Σξηάδνο θαη ζα έρεη δηάξθεηα 100 εκέξεο. -3. ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ θαη 

επνκέλσο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ, κεηά ηελ 

15
ε
 επηεκβξίνπ 2020. -Από ηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο α) δελ επεξεάδνληαη δπζκελώο νη 

αλάγθεο ησλ ΑΜΔΑ θαη β) δελ επεξεάδνληαη νη ππεξεζίεο Μαδηθήο Μεηαθνξάο αθνύ ε 

ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε επί ηεο νδνύ Φαιήξνπ από ηελ νπνία δηέξρεηαη ε αζηηθή 

ζπγθνηλσλία, (ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ) επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία ησλ 

νρεκάησλ. -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. -Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο, ζα ηζρύζνπλ γηα εθαηό 

(100) εξγάζηκεο εκέξεο (θαη όρη πξηλ ηελ 15
ε
 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, πεξηγξάθνληαη 

ζε Σερληθή Έθζεζε θαη απεηθνλίδνληαη ζε αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη 

ππνγεγξακκέλα από ηελ αλάδνρν θαη ηνλ Γ. Παπαλησλόπνπιν επηβιέπνληα κεραληθό ηνπ 

έξγνπ (ΔΡΓΑ ΟΔ ΑΔ). -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο Μηραήι Αλαζηαζίνπ. 
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 Η Επιηποπή Ποιόηηηαρ Ζυήρ αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο  - παξαηεξήζεηο ησλ ππνινίπσλ 

κειώλ, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» 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. απαηηείηαη ε ιήςε απόθαζεο ηεο 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,  

 Δγκπίνει πποζυπινέρ κςκλοθοπιακέρ πςθμίζειρ επί ηκήκαηνο ηεο νδνύ Εαρόιεο, 

πνπ απαηηνύληαη ζηα πιαίζηα ζπκπιεξσκαηηθώλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζην έξγν 

«Καηαζθεπή ππνδνκήο ηεο λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζην ηκήκα Ρνδνδάθλε – 

Φαζόππξγνο από Υ.Θ.91+500 έσο Υ.Θ. 113+000 θαη ζήξαγγαο Παλαγνπνύιαο», ην νπνίν 

πινπνηείηαη κε αλάδνρν ηελ Κ/Ξ ΑΚΣΧΡ Α.Σ.Δ. – ΑΒΑΞ Α.Δ. - ΗΝΣΡΑΚΑΣ θαη 

επηβιέπεηαη από ηελ ΔΡΓΑ Ο..Δ. Α.Δ, σο θάησζη: 

 

1. Σην πποζυπινή διακοπή ηηρ κςκλοθοπίαρ ηος απιζηεπού πεύμαηορ (πεξίπνπ 8,00κ 

κήθνο πεξηνρήο εξγαζηώλ) επί ηηρ οδού Φαλήπος ζηη διαζηαύπυζη με ηην οδό 

Ζασόληρ και ηην εναλλάξ κςκλοθοπία ηυν δύο καηεςθύνζευν θαη ζα έρεη δηάξθεηα 15 

εκέξεο. 

2. Σην πποζυπινή διακοπή ηηρ κςκλοθοπίαρ και ζηα δύο πεύμαηα ηηρ οδού Ζασόληρ 

από ηην ζςμβολή ηηρ ζηην οδό Φαλήπος έυρ και 230 μέηπα από ηην θάλαζζα ππορ 

ηηρ οδό Αγίαρ Σπιάδορ θαη ζα έρεη δηάξθεηα 100 εκέξεο. 

3. Σην έναπξη ηυν επγαζιών ηος έπγος θαη επνκέλσο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ 

πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ, μεηά ηην 15
η
 επηεμβπίος 2020. 

 Σν έξγν ρσξίδεηαη ζε δύν θάζεηο  

1η Φάζη  

Ζ πξώηε θάζε πεξηιακβάλεη δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αξηζηεξνύ ξεύκαηνο 

(πεξίπνπ 8,00κ κήθνο πεξηνρήο εξγαζηώλ) επί ηεο νδνύ Φαιήξνπ ζηε δηαζηαύξσζε κε ηελ 

νδό Εαρόιεο. Με ηελ δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο ζην αξηζηεξό ξεύκα ηεο νδνύ Φαιήξνπ ε 

δίνδνο ησλ νρεκάησλ ζηελ νδό ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ αληίζεηνπ ξεύκαηνο κε ελαιιάμ 

θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ. ην αληίζεην ξεύκα ζα έρεη εμαζθαιηζζεί ειάρηζην 

πιάηνο δηέιεπζεο 3,00 κ. Ζ δίνδνο ησλ νρεκάησλ από ηελ νδό Εαρόιεο πξνο ηελ νδό 

Φαιήξνπ ζα είλαη αλέθηθηε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ. Ζ 1ε θάζε ζα έρεη 

δηάξθεηα 15 εκέξεο.  

2η Φάζη  
 Ζ δεύηεξε θάζε πεξηιακβάλεη δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηα δύν ξεύκαηα ηεο 

νδνύ Εαρόιεο από ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ νδό Φαιήξνπ έσο θαη 230 κέηξα από ηελ ζάιαζζα 

πξνο ηεο νδό Αγίαο Σξηάδνο. Ζ 2ε θάζε ζα ρσξηζηεί ζε 5 επηκέξνπο ηκήκαηα 40,00κ κήθνπο 

πεξίπνπ έθαζην, αξρίδνληαο από ηελ παξαιηαθή νδό θαη ζα εθηεινύληαη δηαδνρηθά. Σν θάζε 

ηκήκα ζα έρεη κέγηζηε δηάξθεηα 20 εκέξεο. 

ΑΔΑ: 6ΘΔΨΩΞΙ-ΖΞΦ



4 

 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ζα επέθεξε θπθινθνξηαθέο 

επηβαξύλζεηο ζηελ ήδε πςειή θπθινθνξηαθή δήηεζε, κε απνηέιεζκα θαζπζηεξήζεηο, 

ηαιαηπσξία ησλ επηζθεπηώλ θαη ησλ απμεκέλσλ ηε ζεξηλή πεξίνδν θαηνίθσλ ηεο θαη 

επνκέλσο ηζρπξή ηελ ειθηηθόηεηα ηεο πεξηνρήο, κηθξόηεξε επηζθεςηκόηεηα, γεγνλόηα πνπ 

ζα δεκηνπξγνύζαλ επηδήκηεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

πεξηνρήο,. Γηα απηό ην ιόγν απνθαζίζζεθε ε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ θαη επνκέλσο 

θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνζσξηλώλ θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ, από ηελ 15
ε
 επηεκβξίνπ 

2020. 

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

β) δελ επεξεάδνληαη νη ππεξεζίεο Μαδηθήο Μεηαθνξάο αθνύ ε ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε επί 

ηεο νδνύ Φαιήξνπ από ηελ νπνία δηέξρεηαη ε αζηηθή ζπγθνηλσλία, (ελαιιάμ θπθινθνξία 

ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ) επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. 

  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. 

 Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο, ζα ηζρύζνπλ γηα εθαηό (100) εξγάζηκεο εκέξεο (θαη όρη πξηλ 

ηελ 15
ε
 επηεκβξίνπ 2020), πεξηγξάθνληαη ζε Σερληθή Έθζεζε θαη απεηθνλίδνληαη ζε 

αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη ππνγεγξακκέλα από ηελ αλάδνρν θαη ηνλ Γ. 

Παπαλησλόπνπιν επηβιέπνληα κεραληθό ηνπ έξγνπ (ΔΡΓΑ ΟΔ ΑΔ). 

 

  

Η παπούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγσο νομιμόηηηαρ ζηην Αποκενηπυμένη 

Διοίκηζη Πελοποννήζος, Δςηικήρ Ελλάδορ και Θονίος. 

 
 

 

Ο Ππόεδπορ                                         Σα  Παπόνηα Μέλη 
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