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Αρηζκός 68 

7
ε
 σλεδρίαζε 

Επηηροπής Ποηόηεηας Ζφής Δήκοσ Παηρέφλ 

ηες 5
ες

 Οθηφβρίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 5
ε
 Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00 π.κ. κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 7/01-

10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Επηηροπής Ποηόηεηας 

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) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 7) Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 8) Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο 9) Παλαγηώηεο Μειάο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Ήξα – Δηξήλε Κνπξή, Γηνλύζηνο Βνξίζεο θαη Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθά κέιε 

δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 67/2020). 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (7ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 11900/7-9-2020 δηαβηβαζηηθό 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 35058/4-9-2020 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 «Οξηνζέηεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο επηβαηηθνύ νρήκαηνο επί ηεο αλαηνιηθήο 

πιεπξάο ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Γεκ. Γνύλαξε θαη 

Γ. Ρνύθνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ σκαηείνπ «ΚΗΒΩΣΟ ΑΓΑΠΖ»». -αο 

ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ην από 11.08.2020 αίηεκα ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ σκαηείνπ 

«ΚΗΒΩΣΟ ΑΓΑΠΖ», κε ην νπνίν αηηείηαη ηελ νξηνζέηεζε κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο 

επηβαηηθνύ 9ζέζηνπ νρήκαηνο, επί ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ όπνπ ζηεγάδεηαη 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) θαη 

ηνπ αξζξ. 5, παξ. 13(α) ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α’/2019). -Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο 

ελεκεξώλνπκε όηη ην αλσηέξσ Φηιαλζξσπηθό σκαηείν, σο Θεξαπεπηήξην Υξόλησλ 

Παζήζεσλ Παίδσλ, παξέρεη εληειώο δσξεάλ θιεηζηή πεξίζαιςε (δηακνλή, ηξνθή, ηαηξηθή 

θξνληίδα θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή) ζε πεξίπνπ 70 άηνκα, κε βαξηέο λνεηηθέο θαη ζσκαηηθέο 

αλαπεξίεο. Γηα ην ιόγν απηό, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ππόςε ζσκαηείνπ έρνπλ νξηνζεηεζεί κε 

παιαηόηεξεο απνθάζεηο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κία ζέζε αζζελνθόξνπ νρήκαηνο (Απόθαζε 

Γ. 715/18.11.2002) θαη κία ζέζε κηθξνύ ιεσθνξείνπ κεηαθνξάο παηδηώλ (Απόθαζε Γ. 

67/11.02.2010), επί ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ, ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο, ζην ηκήκα 
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κεηαμύ ησλ νδώλ Γεκ. Γνύλαξε θαη Γ. Ρνύθνπ, έκπξνζζελ ηεο εηζόδνπ ηνπ Ηδξύκαηνο, ελώ ε 

λέα ζέζε αηηείηαη θαηόπηλ  δσξεάο επηβαηηθνύ 9ζέζηνπ νρήκαηνο ζην ππόςε ζσκαηείν, γηα 

ηελ δηεπθόιπλζε κεηαθνξάο αθόκε πεξηζζόηεξσλ ηξνθίκσλ ηνπ Ηδξύκαηνο. -Μεηά από 

απηνςία πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ αξκόδηνη ηερληθνί ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο καο, 

δηαπηζηώζεθε όηη ε αηηνύκελε ζέζε δύλαηαη λα νξηνζεηεζεί- όπσο θαη επί ηόπνπ καο 

ππνδείρζεθε- επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ, ε νπνία είλαη 

κνλόδξνκνο πι. 7.00κ θαη έρεη εθαηέξσζελ επηηξεπόκελε ζηάζκεπζε, έλαληη ηεο εηζόδνπ ηνπ 

Ηδξύκαηνο ζην ύςνο ηνπ αξ. 40, ζε ζέζε πνπ δελ εκπνδίδεη εηζόδνπο παξαθείκελσλ θηηξίσλ. -

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

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 3542/07 θαη ην Ν.4343/14,  ηελ νξηνζέηεζε κίαο 

ζέζεο ζηάζκεπζεο νρήκαηνο  ηδηνθηεζίαο ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ σκαηείνπ «ΚΗΒΩΣΟ 

ΑΓΑΠΖ», κε αξ. θπθινθνξίαο ΑΥΤ 2076, ζε κήθνο 6.00κ, επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο 

νδνύ Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ ζηνλ αξ. 40, έλαληη ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην Θεξαπεπηήξην 

Υξόλησλ Παζήζεσλ Παίδσλ «ΓΑΛΖΝΖ ΑΝΑΠΖΡΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ» ηνπ αλσηέξσ Φ. γηα ηηο 

αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. -Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαη ηελ έγθξηζή ηεο από ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. Διιάδνο θαη 

Ηνλίνπ, ην αξκόδην ζπλεξγείν θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ζα ηνπνζεηήζεη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε 

(ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο Ρ-39 θαζώο θαη πξόζζεηεο πιεξνθνξηαθέο Πξ-17ζη κε ηελ έλδεημε 

«ΔΚΣΟ-ΑΥΤ 2076» ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ. -Ο Αληηδήκαξρνο 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Μηράιεο 

Αλαζηαζίνπ.-  

 

 Η Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε ππ’ 

όςηλ ην από 11.08.2020 αίηεκα ηνπ Φηιαλζξσπηθνύ σκαηείνπ «ΚΗΒΩΣΟ ΑΓΑΠΖ», κε 

ην νπνίν αηηείηαη ηελ νξηνζέηεζε κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο επηβαηηθνύ 9ζέζηνπ νρήκαηνο, επί 

ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ όπνπ ζηεγάδεηαη,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 
ύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ87/η.Α’/7.6.2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/23-3-99), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 3542/07 θαη ην Ν.4343/14, ε Επηηροπή Ποηόηεηας 

Ζφής εγθρίλεη ηελ ορηοζέηεζε κίας ζέζες ζηάζκεσζες νρήκαηνο ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Φηιαλζξσπηθνύ σκαηείνπ «ΚΗΒΩΣΟ ΑΓΑΠΖ», κε αξ. θπθινθνξίαο ΑΥΤ 2076, ζε 

κήθνο 6.00κ, επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ ζηνλ αξ. 40, 

έλαληη ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην Θεξαπεπηήξην Υξόλησλ Παζήζεσλ Παίδσλ «ΓΑΛΖΝΖ 

ΑΝΑΠΖΡΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ» ηνπ αλσηέξσ Φ. γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαη ηελ έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ην αξκόδην 

ζπλεξγείν θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ 

θαη Γόκεζεο ζα ηνπνζεηήζεη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε (ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο Ρ-39 θαζώο 

θαη πξόζζεηεο πιεξνθνξηαθέο Πξ-17ζη κε ηελ έλδεημε «ΔΚΣΟ-ΑΥΤ2076» ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ. 
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Επί ηοσ ζέκαηος δηεσθρηλίδεηαη όηη ην αλσηέξσ Φηιαλζξσπηθό σκαηείν, σο 

Θεξαπεπηήξην Υξόλησλ Παζήζεσλ Παίδσλ, παξέρεη εληειώο δσξεάλ θιεηζηή πεξίζαιςε 

(δηακνλή, ηξνθή, ηαηξηθή θξνληίδα θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή) ζε πεξίπνπ 70 άηνκα, κε 

βαξηέο λνεηηθέο θαη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο. Γηα ην ιόγν απηό, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ππόςε 

ζσκαηείνπ έρνπλ νξηνζεηεζεί κε παιαηόηεξεο απνθάζεηο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κία ζέζε 

αζζελνθόξνπ νρήκαηνο (Απόθαζε Γ. 715/18.11.2002) θαη κία ζέζε κηθξνύ ιεσθνξείνπ 

κεηαθνξάο παηδηώλ (Απόθαζε Γ. 67/11.02.2010), επί ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ, 

ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο, ζην ηκήκα κεηαμύ ησλ νδώλ Γεκ. Γνύλαξε θαη Γ. Ρνύθνπ, 

έκπξνζζελ ηεο εηζόδνπ ηνπ Ηδξύκαηνο, ελώ ε λέα ζέζε αηηείηαη θαηόπηλ δσξεάο επηβαηηθνύ 

9ζέζηνπ νρήκαηνο ζην ππόςε ζσκαηείν, γηα ηελ δηεπθόιπλζε κεηαθνξάο αθόκε 

πεξηζζόηεξσλ ηξνθίκσλ ηνπ Ηδξύκαηνο.  

Μεηά από απηνςία πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ αξκόδηνη ηερληθνί ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ε αηηνύκελε 

ζέζε δύλαηαη λα νξηνζεηεζεί - όπσο θαη επί ηόπνπ ππνδείρζεθε ζηνπο αξκόδηνπο ηερληθνύο- 

επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ Κσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ, ε νπνία είλαη κνλόδξνκνο (πι. 

7.00κ.) θαη έρεη εθαηέξσζελ επηηξεπόκελε ζηάζκεπζε, έλαληη ηεο εηζόδνπ ηνπ Ηδξύκαηνο ζην 

ύςνο ηνπ αξ. 40, ζε ζέζε πνπ δελ εκπνδίδεη εηζόδνπο παξαθείκελσλ θηηξίσλ. 

 

Η παρούζα απόθαζε ζα αποζηαιεί γηα έιεγτο λοκηκόηεηας ζηελ Αποθεληρφκέλε 

Δηοίθεζε Πειοπολλήζοσ, Δσηηθής Ειιάδος θαη Θολίοσ. 
 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόληα Μέιε 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ          ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 

        ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ 

               ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

               ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 

        ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

        ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

        ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 
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