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Επιηροπής Ποιόηηηας Ζφής Δήμοσ Παηρέφν 

ηης 5
ης

 Οκηφβρίοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 5
η
 Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00 π.μ. κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 7/01-10-2020, 

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) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 7) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 8) 

Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο 9) Παλαγηώηεο Μειάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10) 

Ισάλλεο 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. 

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

ην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (12ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 13471/1-10-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 11368/30-09-

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 «Απαγόξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο 

επί ηκήκαηνο ηεο νδνύ Νόξκαλ». -αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ην από 3.3.2020 έγγξαθν 

ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Παηξώλ πνπ καο ππέβαιιε κεηά ην ππ’ αξηζ. Φ.30/2/6-2-2020 

έγγξαθν ηνπ 2νπ Δηδηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Παηξώλ, κε ην νπνίν πξνηείλεη ηελ 

εθαηέξσζελ απαγόξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Νόξκαλ, ζην ηκήκα ηεο 

κεηαμύ ηεο νδνύ Μπζίαο θαη ηνπ αθηλήηνπ πνπ θέξεη ηνλ αξ. 141, 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 αλσηέξσ ζέκαηνο ζαο δηεπθξηλίδνπκε 

όηη, κεηά από απηνςία αξκνδίσλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο καο δηαπηζηώζεθε όηη 

ε ππόςε νδόο ζην αλσηέξσ ηκήκα ηεο είλαη δηπιήο θαηεύζπλζεο θίλεζεο νρεκάησλ κε 

θπκαηλόκελν πιάηνο από  3.58κ ην ειάρηζην έσο 6.84κ ην κέγηζην, ελώ πξόθεηηαη γηα ηελ 

κνλαδηθή νδό κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε πξόζβαζε ζην 2ν Δηδηθό Γεκνηηθό ρνιείν 

θαη ζε όιεο ηηο παξόδηεο ηδηνθηεζίεο, αθνύ ην ζρέδην πόιεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή δελ έρεη 

πινπνηεζεί. Σα παξαπάλσ επηβάιινπλ ηελ ππνδεηθλπόκελε -εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο 

Σξνραίαο- απαγόξεπζε ηόζν ηεο ζηάζκεπζεο, αιιά θαη ηεο ζηάζεο ησλ νρεκάησλ, 

δεδνκέλνπ όηη θαη ε ηπρόλ ζηάζε ζα θαζηζηνύζε αδύλαηε ηελ ηαπηόρξνλε δηέιεπζε 

νρεκάησλ αθόκε θαη ζην κεγαιύηεξν πιάηνο ηεο. -Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε ππεξεζία καο 

απέζηεηιε ην κε αξ. πξση. 10320/26-05-2020 έγγξαθν, πξνο ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 
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Κεληξηθνύ Σνκέα, ζύκθσλα κε ην άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 

87/η.Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», πξνθεηκέλνπ λα καο εθθξάζεη ηελ άπνςή ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί  ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο 

ηεο νδνύ Νόξκαλ, άπνςε πνπ ήηαλ εληέιεη ζύκθσλε κε ηελ αλσηέξσ πξνηεηλόκελε 

ξύζκηζε. -Καηόπηλ απηώλ, γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ επί 

ηνπ αλσηέξσ ηκήκαηνο ηεο ππόςε νδνύ, ηελ άκεζε πξόζβαζε νρεκάησλ εθηάθηνπ 

αλάγθεο, ηελ αζθαιή θίλεζε ηνπ ζρνιηθνύ ιεσθνξείνπ πνπ κεηαθέξεη παηδηά κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαη ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, θαηλνκέλσλ ζπκθόξεζεο, 

θ.ιπ, 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.4313/14,  ηελ εθαηέξσζελ απαγόξεπζε 

ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Νόξκαλ, από ηε ζπκβνιή ηεο 

κε ηελ νδό Μπζίαο έσο ην αθίλεην επί ηεο νδνύ Νόξκαλ πνπ θέξεη ηνλ αξ. 141. -Μεηά ηελ 

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

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. Διιάδνο θαη Ινλίνπ, ην αξκόδην Σκήκα 

ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ζα ηνπνζεηήζεη ηηο αληίζηνηρεο πηλαθίδεο, ξπζκηζηηθέο (απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο) Ρ-40 θαη πξόζζεηεο  (Πξ 4α θαη 4γ) ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ 

αλσηέξσ. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ 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 έιαβε ππ’ 

όςηλ ην από 3.3.2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Παηξώλ πνπ ππνβιήζεθε ζηελ 

αξκόδηα ππεξεζία κεηά ην ππ’ αξηζ. Φ.30/2/6-2-2020 έγγξαθν ηνπ 2νπ Δηδηθνύ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Παηξώλ, κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε εθαηέξσζελ απαγόξεπζε ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Νόξκαλ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ηεο νδνύ Μπζίαο θαη ηνπ 

αθηλήηνπ πνπ θέξεη ηνλ αξ. 141, 

 

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’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 

ηνπ Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής, 

γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, ηελ άκεζε πξόζβαζε 

νρεκάησλ εθηάθηνπ αλάγθεο, ηελ αζθαιή θίλεζε ηνπ ζρνιηθνύ ιεσθνξείνπ πνπ κεηαθέξεη 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηελ απνθπγή πξόθιεζεο ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, θαηλνκέλσλ 

ζπκθόξεζεο, θ.ιπ, εγκρίνει ηην εκαηέρφθεν απαγόρεσζη ζηάζης και ζηάθμεσζης 

οτημάηφν επί ηοσ ημήμαηος ηης οδού Νόρμαν, από ηη ζσμβολή ηης με ηην οδό Μσζίας 

έφς ηο ακίνηηο επί ηης οδού Νόρμαν ποσ θέρει ηον αρ. 141. 

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

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. Διιάδνο θαη Ινλίνπ, ην αξκόδην Σκήκα 

ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ζα ηνπνζεηήζεη ηηο αληίζηνηρεο πηλαθίδεο, ξπζκηζηηθέο (απαγόξεπζεο ζηάζεο θαη 

ζηάζκεπζεο) Ρ-40 θαη πξόζζεηεο (Πξ 4α θαη 4γ) ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ 

αλσηέξσ.  
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Διευκρινίζεται ότι: 

Μεηά από απηνςία αξκνδίσλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο δηαπηζηώζεθε όηη ε ππόςε νδόο ζην αλσηέξσ ηκήκα 

ηεο είλαη δηπιήο θαηεύζπλζεο θίλεζεο νρεκάησλ κε θπκαηλόκελν πιάηνο από 3.58κ ην 

ειάρηζην έσο 6.84κ ην κέγηζην, ελώ πξόθεηηαη γηα ηε κνλαδηθή νδό κέζσ ηεο νπνίαο 

επηηπγράλεηαη ε πξόζβαζε ζην 2
ν
 Δηδηθό Γεκνηηθό ρνιείν θαη ζε όιεο ηηο παξόδηεο 

ηδηνθηεζίεο, αθνύ ην ζρέδην πόιεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή δελ έρεη πινπνηεζεί. Σα παξαπάλσ 

επηβάιινπλ ηελ ππνδεηθλπόκελε -εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο- απαγόξεπζε ηόζν ηεο 

ζηάζκεπζεο, αιιά θαη ηεο ζηάζεο ησλ νρεκάησλ, δεδνκέλνπ όηη θαη ε ηπρόλ ζηάζε ζα 

θαζηζηνύζε αδύλαηε ηελ ηαπηόρξνλε δηέιεπζε νρεκάησλ αθόκε θαη ζην κεγαιύηεξν πιάηνο 

ηεο. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε αξκόδηα ππεξεζία απέζηεηιε ην κε αξ. πξση. 10320/26-05-

2020 έγγξαθν, πξνο ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κεληξηθνύ Σνκέα, ζύκθσλα κε ην άξζξνπ 83 

ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηελ 

άπνςή ηεο ζρεηηθά κε ηελ απαγόξεπζε ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ επί  ηνπ αλσηέξσ 

ηκήκαηνο ηεο νδνύ Νόξκαλ, άπνςε πνπ ήηαλ εληέιεη ζύμθφνη κε ηελ αλσηέξσ πξνηεηλόκελε 

ξύζκηζε. 

 

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 

              ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 

        ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

        ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

        ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 
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