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ηης 31ης Ασγούζηοσ 2020
---------------------------

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 31η Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00π.μ. κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 6/27-82020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής Ποιόηηηας
Ζωής, 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 (9ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο
ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 10044/29-7-2020
δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 10017/29-7-2020 εηζήγεζε ηνπ
Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ & Έξγσλ Τπνδνκήο (Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο
– Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ
Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο- Δληαύζα- ΘΔΜΑ «Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020
απόθαζεο ΔΠΕ ηνπ Γ. Παηξέσλ ιόγσ λέσλ ζηνηρείσλ κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο από
ην πκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο ηεο ΠΔ Αραΐαο». - ρεηηθά: -1.Ζ κε αξ. πξση. 58404/9-102019 αίηεζε ηεο θ. αρπεθίδνπ -2.Ζ ππ’ αξ. 27/30-4-2020 απόθαζε ΔΠΕ (ΑΓΑ: 9ΦΑΓΧΞΗΘΦΦ) -3.Σν από 01-07-2020 απόζπαζκα πξαθηηθνύ κε αξηζ. πξση. 158263/80 ηνπ .Α. Π.Δ.
ΑΥΑΨΑ. -Καη’ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξ. 27/30-4-2020 απόθαζε Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
(ΑΓΑ: 9ΦΑΓΧΞΗ-ΘΦΦ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ππό πξνϋπνζέζεηο ε ηνπνζέηεζε ηνπ
εηθνλνζηαζίνπ -θαη έρνληαο ππόςε: -*Σελ ππ’ αξηζ. 58404/9-10-2019 αίηεζε ηεο θ.
αρπεθίδνπ, κε ηελ νπνία δεηά λα δνζεί άδεηα ηνπνζέηεζεο εηθνλνζηαζίνπ κλήκεο ζηελ
πεξηνρή Οβξπά, ζηε κλήκε ηνπ απνζαλόληνο πηνύ ηεο Γηνλπζίνπ Βνύηνπ, επί ηεο νδνύ
Αθξσηεξίνπ πιεζίνλ ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδό Λεραηλώλ, κεηά από ηξνραίν πνπ ζπλέβε
επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 17εο Ννεκβξίνπ -*Σελ από
17/02/2020 Απόθαζε κε αξηζ.4, ηεο 3ε πλεδξίαζεο ηνπ Τοπικού Σσμβοσλίοσ ηοσ Νόηιοσ
Τομέα (2ν Γηακέξηζκα), κε ηελ νπνία δίλεη θεηική γνωμοδόηηζη επί ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο
θαζώο ε πξνηεηλόκελε ζέζε ηνπνζέηεζεο ππάγεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα δηνηθεηηθά όξηα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη ζήκεξα -*Σελ από 28-02-2020,κε αξηζ. πξση. 40101/672, μη θεηική γνωμοδόηηζη ηης
ΠΔΕ γηα ηελ εγθαηάζηαζε εηθνλνζηαζίνπ κε ην αηηηνινγηθό όηη απηό δελ πξνβιέπεηαη από ηε
λνκνζεζία, ηελ νπνία δεηήζακε θαζώο ε ζπληήξεζε ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ - ΕΟ 33 ζηο
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ημήμα «Πάηρα-Τριπόηαμα» με αρτή ηο ηέλος μίνι περιμεηρικής Παηρών και ηέλος ηο όριο με ηο
νομό Αρκαδίας (Παγκράηι) ζσνολικού μήκοσς 135τλμ- αλήθεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο
ΓΔΔ/ΠΓΔ ζύκθσλα κε ηελ κε αξ. 8846/26-10-2007, απόθαζε Γ.Γ. ηεο ΠΓΔ (ΦΔΚ
2207/Β’/14-11-2007).-*Σν από 01-07-2020 απόζπαζκα πξαθηηθνύ (επηζπλάπηεηαη), κε αξηζ.
πξση. 158263/80, ηεο 5εο πλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο ηεο ΠΔ Αραΐαο (.Α.
Π.Δ. ΑΥΑΨΑ), ζύκθσλα κε ην νπνίν δεν προκύπηει αρμοδιόηηηα ηοσ Σ.Α. Π.Ε., κε ην
ζθεπηηθό όηη ε ελ ιόγσ θαηαζθεπή ζεσξείηαη ζεκεηαθή επέκβαζε θαη όρη δηακόξθσζε Κ.Υ. αο ελεκεξώλνπκε όηη από ηα αλσηέξσ παξέιθεη ε ρνξήγεζε άδεηαο ηνκήο από ηελ
Τπεξεζία καο θαη ελ ηέιεη δελ πθίζηαηαη αξκνδηόηεηα ηεο Γηεύζπλζήο καο πεξί ηνπνζέηεζεο
παξόκνησλ ζηνηρείσλ ζε πεδνδξόκηα. -Χο εθ ηνύηνπ, πξνηείλνπκε ηελ έθδνζε
επηθαηξνπνηεκέλεο απόθαζεο, πεξί ηνπνζέηεζεο ηνπ εηθνλνζηαζίνπ κλήκεο κε απαινηθή ηνπ
όξνπ ηεο ππνρξέσζεο έθδνζεο άδεηαο ηνκήο από ηε Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο. -Ο
Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ & Έξγσλ Τπνδνκήο – Υξήζηνο Κνξδάο.

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
Λακβάλνληαο ππ’ όςε ηα θάησζη:
Με ηελ ππ’ αξηζ. 58404/9-10-2019 αίηεζή ηεο ε θα Γσξνζέα αρπεθίδνπ, δεηά λα
δνζεί άδεηα ηνπνζέηεζεο εηθνλνζηαζίνπ κλήκεο ζηελ πεξηνρή Οβξπά, ζηε κλήκε ηνπ
απνζαλόληνο πηνύ ηεο Γηνλπζίνπ Βνύηνπ, επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ πιεζίνλ ηεο ζπκβνιήο
ηεο κε ηελ νδό Λεραηλώλ, κεηά από ηξνραίν πνπ ζπλέβε επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ ζηε
ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 17εο Ννεκβξίνπ
Με ηελ από 17/02/2020 Απόθαζε κε αξηζ. 4, ηεο 3ε πλεδξίαζεο ηνπ Τοπικού
Σσμβοσλίοσ ηοσ Νόηιοσ Τομέα (2ν Γηακέξηζκα), δίδεηαη θεηική γνωμοδόηηζη επί ηνπ αλσηέξσ
αηηήκαηνο θαζώο ε πξνηεηλόκελε ζέζε ηνπνζέηεζεο ππάγεηαη ζηα ζπγθεθξηκέλα δηνηθεηηθά
όξηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρύεη ζήκεξα
Με ηελ από 28-02-2020, κε αξηζ. πξση. 40101/672, δίδεηαη μη θεηική γνωμοδόηηζη
ηης ΠΔΕ γηα ηελ εγθαηάζηαζε εηθνλνζηαζίνπ κε ην αηηηνινγηθό όηη απηό δελ πξνβιέπεηαη
από ηε λνκνζεζία θαζώο ε ζπληήξεζε ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ - ΕΟ 33 ζηο ημήμα «ΠάηραΤριπόηαμα» με αρτή ηο ηέλος μίνι περιμεηρικής Παηρών και ηέλος ηο όριο με ηο νομό Αρκαδίας
(Παγκράηι) ζσνολικού μήκοσς 135τλμ- αλήθεη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηεο ΓΔΔ/ΠΓΔ ζύκθσλα κε
ηελ κε αξ. 8846/26-10-2007, απόθαζε Γ.Γ. ηεο ΠΓΔ (ΦΔΚ 2207/Β’/14-11-2007).
Με ηελ ππ’ αξ. 27/30-4-2020 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο (ΑΓΑ:
9ΦΑΓΧΞΗ-ΘΦΦ), εγθξίζεθε σπό προϋποθέζεις ε ηνπνζέηεζε εηθνλνζηαζίνπ ζηελ πεξηνρή
επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ πιεζίνλ ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ηελ νδό Λεραηλώλ.
ην από 01-07-2020 απόζπαζκα πξαθηηθνύ, κε αξηζ. πξση. 158263/80, ηεο 5εο
πλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο ηεο ΠΔ Αραΐαο (.Α. Π.Δ. ΑΥΑΨΑ), δεν
προκύπηει αρμοδιόηηηα ηοσ Σ.Α. Π.Ε., κε ην ζθεπηηθό όηη ε ελ ιόγσ θαηαζθεπή ζεσξείηαη
ζημειακή επέμβαζη θαη όρη δηακόξθσζε Κ.Υ.
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ παρέλκει ε ρνξήγεζε άδεηαο ηνκήο από ηελ Γηεύζπλζε
Έξγσλ Τπνδνκήο θαη ελ ηέιεη δελ πθίζηαηαη αξκνδηόηεηα ηεο Γηεύζπλζεο πεξί ηνπνζέηεζεο
παξόκνησλ ζηνηρείσλ ζε πεδνδξόκηα.
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής επηθαηξνπνηεί ηελ ππ’ αξηζ.
27/2020 απόθαζε ΔΠΕ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη σο εθ ηνύηνπ εγκρίνει ηελ ηνπνζέηεζε
εηθνλνζηαζίνπ κλήκεο ζηελ πεξηνρή επί ηεο νδνύ Αθξσηεξίνπ πιεζίνλ ηεο ζπκβνιήο ηεο κε
ηελ νδό Λεραηλώλ, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ απαηηνύκελσλ
δηαδηθαζηώλ.
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εηθνλνζηαζίνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ
πξόηεξε θαηάζηαζή ηνπ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε ηελ θξνληίδα θαη ηα έμνδα
ηεο ελδηαθεξνκέλεο.

Ο Πρόεδρος
ΜΘΥΑΗΛ ΑΝΑΣΑΘΟΤ

Σα Παρόνηα Μέλη
ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ
ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ
ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ
ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ
ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ
ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ
ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ
ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ

3

