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ηελ Πάηξα, ζηην αίθοςζα ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ (κηίπιο Λαδόποςλος),
ζήκεξα ηελ 8η Αππιλίος 2019, εκέξα Γεςηέπα θαη ώξα 10.30 κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, με απιθμό 4/04-4-2019, ήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζηα εηθνζηπέληε (25) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1)
Παύινο ηάκνο – Πξόεδξνο, 2) Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο 3)
Βαζίιεηνο Θσκόπνπινο – ηαθηηθό κέινο 4) Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο 5) Οπξαλία
Μπίξκπα– ηαθηηθό κέινο θαη 6) Γεώξγηνο ηγαιόο – ηαθηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, ππξίδσλ Βνπθειάηνο, Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο,
Νηθόιανο Υξπζνβηηζάλνο θαη Νηθόιανο Σδαλάθνο 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 (21ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 1218/1-4-2019
δηαβηβαζηηθό ηνπ Αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 12575/Π2081/29-032019 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 ζηελ
πεξηνρή από ηε Γπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ νδό Διεπζεξίαο κέρξη θαη ηελ νδό Δγλαηίαο,
ιόγσ έξγνπ ηνπ ΑΓΜΖΔ Α.Δ.» -αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλσο ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν
πνπ αθνξά ηε κε αξ. πξση. 112575/Π2081/2019 αίηεζε ηνπ Αλδξέα Αιεβίδνπ Πνι.
Μεραληθνύ, ζρεηηθά κε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ πεξηνρή από ηε
Γπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ νδό Διεπζεξίαο κέρξη θαη ηελ νδό Δγλαηίαο, 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 θαη παξαθαινύκε γηα ηελ
εηζαγσγή ηνπ σο ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ ιήςε ζρεηηθήο εηζεγεηηθήο
πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην απόθαζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ
87/η.Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ηεο παξ.1 ηεο ππ’ αξηζ. ΓΟΤ/νηθ/220/15.01.2015
Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «γηα ηελ ιήςε κέηξσλ
ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ζε όηη αθνξά ζηελ εθηέιεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ ηζρύνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ)., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην
αξζξ. 48 ηνπ Ν. 4313/2014. Δειαδή απαηηείηαη ε ιήςε απόθαζεο Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε
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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…». -Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κε αξηζ. πξση. 11043/Δ538/2019 Άδεηα Δθζθαθήο
Νν4, ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηελ ππνβιεζείζα Σερληθή
Έθζεζε ηεο «Μειέηεο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ, εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο
έξγνπ ζην Ρίν Γήκνπ Παηξέσλ» -Σν έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ εθζθαθή δύν (2) αλεμάξηεησλ
νξπγκάησλ πιάηνπο 1,00 κ. έθαζην θαη βάζνπο 2,10 κ. ζηηο δύν πιεπξέο ησλ νδώλ από ηηο
νπνίεο δηέξρεηαη. Δληόο ησλ νξπγκάησλ ηνπνζεηνύληαη ζσιήλεο Φ225 γηα ηελ δηέιεπζε ησλ
θαισδίσλ νη νπνίνη εγθηβσηίδνληαη ζε ζθπξόδεκα. Σν ζθάκκα επηρώλεηαη κε ζξαπζηό
ακκνράιηθν θαη απνθαζίζηαηαη ην αζθαιηηθό νδόζηξσκα. -Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ
εξγνηαμίνπ είλαη πεξίπνπ 2,10 ρικ. θαη θαηαηκείηαη ζε ηέζζεξα (4) ηκήκαηα θαη ελλέα (9) επί
κέξνπο εξγνηάμηα (θάζεηο), -Οη θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο θάζε εξγνηαμίνπ πθίζηαληαη θαηά
ηξόπν θπθινθνξηαθώο αλεμάξηεην από ηα ινηπά εξγνηάμηα ηνπ ίδηνπ έξγνπ, δηόηη θάζε
εξγνηάμην πινπνηείηαη ζε δηαθνξεηηθό ρξνληθό παξάζπξν από ηα άιιν. -Από ηελ εμέηαζε
ησλ γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ ησλ νδώλ ζηηο νπνίεο εθηειείηαη ην έξγν, πξνθύπηεη αλάγθε
δηαθνξεηηθώλ ξπζκίζεσλ επί ηεο νδνύ Δγλαηίαο. -Γεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
θάζεσλ Β1 θαη Β2 πξνθύπηεη ε αλάγθε απνθιεηζκνύ ηνπ ξεύκαηνο αλόδνπ ηεο νδνύ
Δγλαηίαο (θαηεύζπλζε πξνο Π.Δ.Ο.), από ηελ νπνία δηέξρεηαη ην δξνκνιόγην ηεο γξακκήο 6
(από Ρίν πξνο Ννζνθνκείν – Παλ/κην), ην Αζηηθό ΚΣΔΛ ΑΔ, κε ην κε αξ. 72/2019 έγγξαθό
ηνπ, εμέθξαζε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλόκελε, από ηνλ αλάδνρν,
ελαιιαθηηθή δηαδξνκή ηνπ δξνκνινγίνπ (εθηξνπή πξνο νδό ώκεξζεη – Νέα Δζληθή Οδό –
Κπθιηθό Κόκβν Ννζνθνκείνπ). -Καηόπηλ απηώλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52
ηνπ Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, εηζεγνύκεζα ηηο πξνζσξηλέο
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: -ΠΗΝΑΚΑ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΡΤΘΜΗΔΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΦΑΖ

Α1

Α2

Β1

ΟΓΟ
Δξγνηάμην από ηε Γπηηθή
Πξνβιήηα
Ρίνπ
έσο
ηε
δηαζηαύξσζε
ηεο
νδνύ
Διεπζεξίαο κε ηελ νδό Δγλαηίαο,
επί ηεο Βόξεηαο πιεπξάο ησλ
νδώλ από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη,
κήθνπο πεξίπνπ 800 κ.
Δξγνηάμην από ηε Γπηηθή
Πξνβιήηα
Ρίνπ
έσο
ηε
δηαζηαύξσζε
ηεο
νδνύ
Διεπζεξίαο κε ηελ νδό Δγλαηίαο,
επί ηεο Νόηηαο πιεπξάο ησλ
νδώλ από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη,
κήθνπο πεξίπνπ 800 κ.
Δξγνηάμην από ηε δηαζηαύξσζε
ηεο νδνύ Διεπζεξίαο κε ηελ νδό
Δγλαηίαο έσο ηε δηαζηαύξσζε
ηεο νδνύ Δγλαηίαο κε ηελ
Π.Δ.Ο. Παηξώλ - Αζελώλ, επί
ηεο Αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο

ΡΤΘΜΗΖ

ΑΡ.ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΚΤΚΛΟΦ.
(Γιαδοσικά
ΖΜΑΝΖ ζε ημέπερ)

Παξεκπόδηζε
Κπθινθνξίαο.
Γελ
πξνθύπηεη
αλάγθε
παξάθακςεο ή εθηξνπήο Α1
ηεο θπθινθνξίαο ησλ
νρεκάησλ ή θαηάξγεζεο
θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο
Παξεκπόδηζε
Κπθινθνξίαο.
Γελ
πξνθύπηεη
αλάγθε
παξάθακςεο ή εθηξνπήο Α2
ηεο θπθινθνξίαο ησλ
νρεκάησλ ή θαηάξγεζεο
θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο
Αποκλειζμόρ
ηος
πεύμαηορ ανόδος ηηρ
οδού
Δγναηίαρ
Α3
(καηεύθςνζη
ππορ
Π.Δ.Ο.) και εκηποπήρ ηηρ
κςκλοθοπίαρ ππορ ζηην

30

30

30
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Β2

Γ1
Γ2

νδνύ, κήθνπο πεξίπνπ 1.100 κ.
Δξγνηάμην από ηε δηαζηαύξσζε
ηεο νδνύ Διεπζεξίαο κε ηελ νδό
Δγλαηίαο έσο ηε δηαζηαύξσζε
ηεο νδνύ Δγλαηίαο κε ηελ
Π.Δ.Ο. Παηξώλ - Αζελώλ, επί
ηεο Γπηηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ,
κήθνπο πεξίπνπ 1.100 κ.
Π.Δ.Ο. Παηξώλ - Αζελώλ
Π.Δ.Ο. Παηξώλ - Αζελώλ

Γ1

Δξγνηάμην κήθνπο πεξίπνπ 50
κέηξσλ επί ηεο νδνύ Δγλαηίαο,
πεξίπνπ ζηε Υ.Θ. 1+600, ζηελ
Αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νδνύ.

Γ2

Δξγνηάμην κήθνπο 50 κέηξσλ
επί ηεο νδνύ Δγλαηίαο, πεξίπνπ
ζηε Υ.Θ. 1+600, ζηε δπηηθή
πιεπξά ηεο νδνύ.

Γ3

Δξγνηάμην κήθνπο 50 κέηξσλ
επί ηεο νδνύ Δγλαηίαο, πεξίπνπ
ζηε Υ.Θ. 0+800, ζηε δπηηθή
πιεπξά ηεο νδνύ.

οδό ώμεπζεη
Αποκλειζμόρ
ηος
πεύμαηορ ανόδος ηηρ
οδού
Δγναηίαρ
(καηεύθςνζη
ππορ
Π.Δ.Ο.) και εκηποπήρ ηηρ
κςκλοθοπίαρ ππορ ζηην
οδό ώμεπζεη
Δκ
πεπιηποπήρ
κςκλοθοπίαρ ηων δύο
καηεςθύνζεων
μέζω
πύθμιζηρ με θωηεινή
ζημαηοδόηηζη
Δκ
πεπιηποπήρ
κςκλοθοπίαρ ηων δύο
καηεςθύνζεων
μέζω
πύθμιζηρ με θωηεινή
ζημαηοδόηηζη
Δκ
πεπιηποπήρ
κςκλοθοπίαρ ηων δύο
καηεςθύνζεων
μέζω
πύθμιζηρ με θωηεινή
ζημαηοδόηηζη

Α4

30

30
30
Α7

15

Α7

15

Α7

15

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη ηηο απαξαίηεηεο απαγνξεπηηθέο, ππνρξεσηηθέο,
πξνεηδνπνηεηηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο, ζύκθσλα
κε ηα ρέδηα Κπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο – ήκαλζεο (αλά θάζε), 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.). -Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζα ηζρύζνπλ ζπλνιηθά γηα
δηαθόζηεο ζαξάληα (240) εξγάζηκεο εκέξεο (ζηαδηαθά αλά θάζε όπσο θαίλνληαη ζηνλ
αλσηέξσ πίλαθα) από ηελ έθδνζε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ έγθξηζή ηεο
από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο
Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, πεξηγξάθνληαη ζε Σερληθή Έθζεζε θαη απεηθνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα
ρέδηα (Α1, Α2, Α3, Α4, Α7 θαη Α8) ηα νπνία είλαη ππνγεγξακκέλα από ην κειεηεηή, ηνλ
αλάδνρν θαη ζεσξεκέλα από ηνλ ΑΓΜΖΔ ΑΔ -ΓΝΔΜ, σο επηβιέπνπζα 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 θαη Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο – Παύινο ηάκνο.Ζ Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Εωήρ αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο
αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη είδε ηνλ
ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ζηε κε αξ. πξση. 112575/Π2081/2019 αίηεζε ηνπ Αλδξέα
Αιεβίδνπ Πνι. Μεραληθνύ, ζρεηηθά κε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ζηελ
πεξηνρή από ηε Γπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ νδό Διεπζεξίαο κέρξη θαη ηελ νδό Δγλαηίαο,
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
3
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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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
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» θαη ηεο παξ.1 ηεο ππ’ αξηζ. ΓΟΤ/νηθ/220/15.01.2015 Δγθπθιίνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «γηα ηελ ιήςε κέηξσλ ξύζκηζεο ηεο
θπθινθνξίαο ζε όηη αθνξά ζηελ εθηέιεζε πξνγξακκαηηζκέλσλ έξγσλ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
αξζξ. 52 ηνπ Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ)., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην αξζξ. 48 ηνπ Ν.
4313/2014. Δειαδή απαιτείται η λήψη απόυασης Δημοτικού Συμβουλίου, 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…»,
η Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Εωήρ ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό ςμβούλιο να εγκπίνει ηηο
πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ πεξηνρή από ηε Γπηηθή πξνβιήηα ηνπ Ρίνπ, ηελ
νδό Διεπζεξίαο κέρξη θαη ηελ νδό Δγλαηίαο, 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, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:
ΠΗΝΑΚΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΡΤΘΜΗΔΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΦΑΖ

Α1

Α2

ΟΓΟ
Δξγνηάμην από ηε Γπηηθή
Πξνβιήηα
Ρίνπ
έσο
ηε
δηαζηαύξσζε
ηεο
νδνύ
Διεπζεξίαο κε ηελ νδό Δγλαηίαο,
επί ηεο Βόξεηαο πιεπξάο ησλ
νδώλ από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη,
κήθνπο πεξίπνπ 800 κ.
Δξγνηάμην από ηε Γπηηθή
Πξνβιήηα
Ρίνπ
έσο
ηε
δηαζηαύξσζε
ηεο
νδνύ
Διεπζεξίαο κε ηελ νδό Δγλαηίαο,
επί ηεο Νόηηαο πιεπξάο ησλ
νδώλ από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη,
κήθνπο πεξίπνπ 800 κ.

ΡΤΘΜΗΖ

ΑΡ.ΥΔΓΗΟΤ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΚΤΚΛΟΦ.
(Γιαδοσικά
ΖΜΑΝΖ ζε ημέπερ)

Παξεκπόδηζε
Κπθινθνξίαο.
Γελ
πξνθύπηεη
αλάγθε
παξάθακςεο ή εθηξνπήο Α1
ηεο θπθινθνξίαο ησλ
νρεκάησλ ή θαηάξγεζεο
θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο
Παξεκπόδηζε
Κπθινθνξίαο.
Γελ
πξνθύπηεη
αλάγθε
παξάθακςεο ή εθηξνπήο Α2
ηεο θπθινθνξίαο ησλ
νρεκάησλ ή θαηάξγεζεο
θαηεύζπλζεο θπθινθνξίαο

30

30
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Β1

Β2

Γ1
Γ2

Δξγνηάμην από ηε δηαζηαύξσζε
ηεο νδνύ Διεπζεξίαο κε ηελ νδό
Δγλαηίαο έσο ηε δηαζηαύξσζε
ηεο νδνύ Δγλαηίαο κε ηελ
Π.Δ.Ο. Παηξώλ - Αζελώλ, επί
ηεο Αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο
νδνύ, κήθνπο πεξίπνπ 1.100 κ.
Δξγνηάμην από ηε δηαζηαύξσζε
ηεο νδνύ Διεπζεξίαο κε ηελ νδό
Δγλαηίαο έσο ηε δηαζηαύξσζε
ηεο νδνύ Δγλαηίαο κε ηελ
Π.Δ.Ο. Παηξώλ - Αζελώλ, επί
ηεο Γπηηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ,
κήθνπο πεξίπνπ 1.100 κ.
Π.Δ.Ο. Παηξώλ - Αζελώλ
Π.Δ.Ο. Παηξώλ - Αζελώλ

Γ1

Δξγνηάμην κήθνπο πεξίπνπ 50
κέηξσλ επί ηεο νδνύ Δγλαηίαο,
πεξίπνπ ζηε Υ.Θ. 1+600, ζηελ
Αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νδνύ.

Γ2

Δξγνηάμην κήθνπο 50 κέηξσλ
επί ηεο νδνύ Δγλαηίαο, πεξίπνπ
ζηε Υ.Θ. 1+600, ζηε δπηηθή
πιεπξά ηεο νδνύ.

Γ3

Δξγνηάμην κήθνπο 50 κέηξσλ
επί ηεο νδνύ Δγλαηίαο, πεξίπνπ
ζηε Υ.Θ. 0+800, ζηε δπηηθή
πιεπξά ηεο νδνύ.

Αποκλειζμόρ
ηος
πεύμαηορ ανόδος ηηρ
οδού
Δγναηίαρ
(καηεύθςνζη
ππορ
Π.Δ.Ο.) και εκηποπήρ ηηρ
κςκλοθοπίαρ ππορ ζηην
οδό ώμεπζεη
Αποκλειζμόρ
ηος
πεύμαηορ ανόδος ηηρ
οδού
Δγναηίαρ
(καηεύθςνζη
ππορ
Π.Δ.Ο.) και εκηποπήρ ηηρ
κςκλοθοπίαρ ππορ ζηην
οδό ώμεπζεη
Δκ
πεπιηποπήρ
κςκλοθοπίαρ ηων δύο
καηεςθύνζεων
μέζω
πύθμιζηρ με θωηεινή
ζημαηοδόηηζη
Δκ
πεπιηποπήρ
κςκλοθοπίαρ ηων δύο
καηεςθύνζεων
μέζω
πύθμιζηρ με θωηεινή
ζημαηοδόηηζη
Δκ
πεπιηποπήρ
κςκλοθοπίαρ ηων δύο
καηεςθύνζεων
μέζω
πύθμιζηρ με θωηεινή
ζημαηοδόηηζη

Α3

30

Α4

30

30
30

Α7

15

Α7

15

Α7

15

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη ηηο απαξαίηεηεο απαγνξεπηηθέο,
ππνρξεσηηθέο, πξνεηδνπνηεηηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, ζηηο θαηάιιειεο
ζέζεηο, ζύκθσλα κε ηα ρέδηα Κπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο – ήκαλζεο (αλά θάζε), 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.).
Οη αλσηέξσ ξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζα ηζρύζνπλ ζπλνιηθά γηα δηαθόζηεο ζαξάληα (240)
εξγάζηκεο εκέξεο (ζηαδηαθά αλά θάζε όπσο θαίλνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα) από ηελ
έθδνζε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο
ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ,
πεξηγξάθνληαη ζε Σερληθή Έθζεζε θαη απεηθνλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα ρέδηα (Α1, Α2, Α3,
Α4, Α7 θαη Α8) ηα νπνία είλαη ππνγεγξακκέλα από ην κειεηεηή, ηνλ αλάδνρν θαη ζεσξεκέλα
από ηνλ ΑΓΜΖΔ ΑΔ -ΓΝΔΜ, σο επηβιέπνπζα 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)».
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Δηεπθξηλίδεηαη όηη:
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ κε αξηζ. πξση. 11043/Δ538/2019 Άδεηα Δθζθαθήο Νν4, ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηελ ππνβιεζείζα Σερληθή Έθζεζε ηεο «Μελέηηρ κςκλοθοπιακών
πςθμίζεων, επγοηαξιακήρ ζήμανζηρ και αζθάλιζηρ έπγος ζηο Ρίο Γήμος Παηπέων».
Σν έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ εθζθαθή δύν (2) αλεμάξηεησλ νξπγκάησλ πιάηνπο 1,00 κ.
έθαζην θαη βάζνπο 2,10 κ. ζηηο δύν πιεπξέο ησλ νδώλ από ηηο νπνίεο δηέξρεηαη. Δληόο ησλ
νξπγκάησλ ηνπνζεηνύληαη ζσιήλεο Φ225 γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ νη νπνίνη
εγθηβσηίδνληαη ζε ζθπξόδεκα. Σν ζθάκκα επηρώλεηαη κε ζξαπζηό ακκνράιηθν θαη
απνθαζίζηαηαη ην αζθαιηηθό νδόζηξσκα.
Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ εξγνηαμίνπ είλαη πεξίπνπ 2,10 ρικ. θαη θαηαηκείηαη ζε
ηέζζεξα (4) ηκήκαηα θαη ελλέα (9) επί κέξνπο εξγνηάμηα (θάζεηο),
Οη θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο θάζε εξγνηαμίνπ πθίζηαληαη θαηά ηξόπν θπθινθνξηαθώο
αλεμάξηεην από ηα ινηπά εξγνηάμηα ηνπ ίδηνπ έξγνπ, δηόηη θάζε εξγνηάμην πινπνηείηαη ζε
δηαθνξεηηθό ρξνληθό παξάζπξν από ηα άιιν.
Από ηελ εμέηαζε ησλ γεσκεηξηθώλ ζηνηρείσλ ησλ νδώλ ζηηο νπνίεο εθηειείηαη ην
έξγν, πξνθύπηεη αλάγθε δηαθνξεηηθώλ ξπζκίζεσλ επί ηεο νδνύ Δγλαηίαο.
Γεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θάζεσλ Β1 θαη Β2 πξνθύπηεη ε αλάγθε
απνθιεηζκνύ ηνπ ξεύκαηνο αλόδνπ ηεο νδνύ Δγλαηίαο (θαηεύζπλζε πξνο Π.Δ.Ο.), από ηελ
νπνία δηέξρεηαη ην δξνκνιόγην ηεο γξακκήο 6 (από Ρίν πξνο Ννζνθνκείν – Παλ/κην), ην
Αζηηθό ΚΣΔΛ ΑΔ, κε ην κε αξ. 72/2019 έγγξαθό ηνπ, εμέθξαζε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ,
ζρεηηθά κε ηελ πξνηεηλόκελε, από ηνλ αλάδνρν, ελαιιαθηηθή δηαδξνκή ηνπ δξνκνινγίνπ
(εθηξνπή πξνο νδό ώκεξζεη – Νέα Δζληθή Οδό – Κπθιηθό Κόκβν Ννζνθνκείνπ).

Ο Ππόεδπορ

ΠΑΤΛΟ ΣΑΜΟ

Σα Παπόνηα Μέλη

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΒΑΗΛΔΗΟ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΟΤΡΑΝΗΑ ΜΠΗΡΜΠΑ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΗΓΑΛΟ
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