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ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο πρακηικό ηης 5ης / 30-09-2019 ζσνεδρίαζης
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής
ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας
Αριθμός Απόθαζης:

12 / 2019

ΘΔΜΑ : Γνωμοδόηηζη περί έγκριζης ηης κσκλοθοριακής ρύθμιζης ποσ αθορά
ζηην εγκαηάζηαζη ζσζηήμαηος θωηεινής ζημαηοδόηηζης ζηον κόμβο ηης Π.Ε.Ο. ΚορίνθοσΠαηρών και ηων οδών Αγ. Γεωργίοσ, Κολοκοηρώνη και Ν. Γκάηζοσ ζηη Κοινόηηηα Βραταηίοσ.
ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 30η ηνπ κελόο επηεμβρίοσ ηνπ έηνπο
2019 εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 12.00 μ.μ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ

αξηζ. 8919/26.09.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-

Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010 γηα ηελ
ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ
παξόληα έμη (6), ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληα Κέιε :
1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)
2. Ράπηεο Θεόδσξνο
3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο
4. Θαιιίξε Καξία
5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο
6. Θαηζηθώιεο Παλαγηώηεο

Απόληα κέιε :
ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο

Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 2ο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζε γλσκνδόηεζε πεξί
έγθξηζεο ηης κσκλοθοριακής ρύθμιζης ποσ αθορά ζηην εγκαηάζηαζη ζσζηήμαηος θωηεινής
ζημαηοδόηηζης ζηον κόμβο ηης Π.Ε.Ο. Κορίνθοσ- Παηρών και ηων οδών Αγ. Γεωργίοσ, Κολοκοηρώνη
και Ν. Γκάηζοσ ζηη Κοινόηηηα Βραταηίοσ, έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Κειεηώλ θαη
Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ:

ΔΗΖΓΖΖ
Έτονηας σπόυη:
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1. Σελ από 18-07-2013 ζύκβαζε ηνπ Γήκνπ κε ηνλ κειεηεηή Ησάλλε Μάξε γηα ηελ εθπόλεζε
ηεο κειέηεο: «Μειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πεξηνρήο Βξαραηίνπ».
2. Σελ από Ννέκβξην ηνπ 2017 «Μειέηε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ πεξηνρήο Βξαραηίνπ» – Β΄
Φάζε (αξ. αλαζεώξεζεο 2), ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο θσηεηλήο
ζεκαηνδόηεζεο ζηνλ θόκβν ΠΔΟ Κνξίλζνπ-Κνινθνηξώλε/Αγ. Γεσξγίνπ.
3. Σελ αξηζκ. 6/2018 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο θαη παξαιαβήο ηεο
αλσηέξσ κειέηεο.
4. Σελ αξηζκ. 3679/02-05-2018 ύκβαζε ηνπ Γήκνπ κε ηνπο ζπκπξάηηνληεο Μεραληθνύο:
Λεβέληε νθία, Αγξνλόκν – Σνπνγξάθν Μερ/θό θαη ακαξηδίδε νθνθιή, Ζιεθηξνιόγν
Μερ/θό, γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο: «Μειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηώλ
νδηθήο θπθινθνξίαο».
5. Σελ από Ηνύιην ηνπ 2018 «Μειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηώλ νδηθήο
θπθινθνξίαο».
6. Σελ αξηζκ. 215/2018 Α.Γ.. πεξί έγθξηζεο θαη παξαιαβήο ηεο αλσηέξσ κειέηεο.
7. Σν αξηζκ. 22/10-07-2019 Πξαθηηθό (Θέκα 2ν ) ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, πεξί γλσκνδόηεζεο γηα έγθξηζε ηεο Μειέηεο ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο θαλαξηώλ νδηθήο θπθινθνξίαο.
Ειζηγούμεθα ηην έγκριζη ηης κσκλοθοριακής ρύθμιζης πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε
ζπζηήκαηνο θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο ζηνλ θόκβν ηεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ - Παηξώλ θαη ησλ νδώλ Αγ.
Γεσξγίνπ, Κνινθνηξώλε θαη Ν. Γθάηζνπ ζηελ Γ.Κ. Βξαραηίνπ, όπσο απνηππώλεηαη ζην ρ. ΟΡΗΕΟ -1
«ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ» ηεο κειέηεο «Μειέηε ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο θαλαξηώλ νδηθήο θπθινθνξίαο» θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ:
Π.Ε.Ο. Κορίνθοσ - Παηρών
ηελ ζπκβνιή ηεο νδνύ Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ - Παηξώλ κε ηη νδνύο, Αγ. Γεσξγίνπ, Κνινθνηξώλε θαη Ν.
Γθάηζνπ, πξνηείλνληαη ηα θάησζη:
1. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδώλ
εθαηέξσζελ ηνπ θόκβνπ.
2. Ζ εγθαηάζηαζε αλαιάκπνληνο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζηε λόηηα πιεπξά ηεο
Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ - Παηξώλ ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ – Παηξώλ θαη Αγ.
Γεσξγίνπ θαη ζηε βόξεηα πιεπξά ηεο ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Ν. Γθάηζνπ.
3. Ζ εγθαηάζηαζε αλαιάκπνληνο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε θίηξηλνπ ρξώκαηνο 120 κέηξα βόξεηα ηεο
ζπκβνιήο ησλ νδώλ Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ – Παηξώλ θαη Ν. Γθάηζνπ ζην ξεύκα θπθινθνξίαο κε
θνξά θίλεζεο πξνο ηελ Κόξηλζν.
4. Ζ δεκηνπξγία δηαβάζεσλ πεδώλ.
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5. Ζ εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ησλ δηαβάζεσλ πεδώλ πνδειάησλ (πηλαθίδα Π21).
6. Ζ εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ γηα ηελ ύπαξμε δηάβαζεο
πεδώλ (πηλαθίδα Κ15) 120 κέηξα πξηλ ηνλ θόκβν.
7. Ζ εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ
ζεκαηνδνηνύκελνπ θόκβνπ (πηλαθίδα Κ21) 120 κέηξα πξηλ ηνλ θόκβν.

γηα

ηελ

ύπαξμε

Οδός Κολοκοηρώνη
ηελ ζπκβνιή ηεο νδνύ Κνινθνηξώλε κε ηελ Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξώλ, πξνηείλνληαη ηα θάησζη:
1. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδώλ.
2. Ζ εγθαηάζηαζε αλαιάκπνληνο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζηε αλαηνιηθή πιεπξά
ηεο νδνύ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξώλ.
3. Ζ δεκηνπξγία δηάβαζεο πεδώλ.
4. Ζ εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ησλ δηαβάζεσλ πεδώλ πνδειάησλ (πηλαθίδα Π21).
5. Ζ εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ γηα ηελ ύπαξμε δηάβαζεο
πεδώλ (πηλαθίδα Κ15) 40 κέηξα πξηλ ηνλ θόκβν.
6. Ζ εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ
ζεκαηνδνηνύκελνπ θόκβνπ (πηλαθίδα Κ21) 40 κέηξα πξηλ ηνλ θόκβν.

γηα

ηελ

ύπαξμε

Οδός Αγ. Γεφργίοσ
ηελ ζπκβνιή ηεο νδνύ Αγ. Γεσξγίνπ κε ηελ Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξώλ, πξνηείλνληαη ηα θάησζη:
1. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδώλ.
2. Ζ εγθαηάζηαζε αλαιάκπνληνο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο
νδνύ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξώλ.
3. Ζ δεκηνπξγία δηάβαζεο πεδώλ.
4. Ζ εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ησλ δηαβάζεσλ πεδώλ πνδειάησλ (πηλαθίδα Π21).
5. Ζ εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ γηα ηελ ύπαξμε δηάβαζεο
πεδώλ (πηλαθίδα Κ15) 40 κέηξα πξηλ ηνλ θόκβν.
6. Ζ εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ
ζεκαηνδνηνύκελνπ θόκβνπ (πηλαθίδα Κ21) 40 κέηξα πξηλ ηνλ θόκβν.

γηα

ηελ

ύπαξμε

Οδός Ν. Γκάηζοσ
ηελ ζπκβνιή ηεο νδνύ Ν. Γθάηζνπ κε ηελ Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ-Παηξώλ, πξνηείλνληαη ηα θάησζη:
1. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδώλ ζην
ηκήκα ηεο νδνύ λόηηα ηεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ Παηξώλ
2. Ζ εγθαηάζηαζε αλαιάκπνληνο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο
νδνύ ζην ηκήκα ηεο λόηηα ηεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ Παηξώλ
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3. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδώλ ζην
ηκήκα ηεο νδνύ βόξεηα ηεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ Παηξώλ
4. Ζ εγθαηάζηαζε αλαιάκπνληνο θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε θίηξηλνπ ρξώκαηνο ζηε αλαηνιηθή πιεπξά
ηεο νδνύ ζην ηκήκα ηεο βόξεηα ηεο Π.Δ.Ο. Κνξίλζνπ Παηξώλ
5. Ζ δεκηνπξγία δηάβαζεο πεδώλ εθαηέξσζελ ηεο Π.Δ.Ο Κνξίλζνπ - Παηξώλ.
6. Ζ εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ησλ δηαβάζεσλ πεδώλ πνδειάησλ (πηλαθίδα Π21).
7. Ζ εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ γηα ηελ ύπαξμε δηάβαζεο
πεδώλ (πηλαθίδα Κ15) 40 κέηξα πξηλ ηνλ θόκβν θαη ζηα δπν ηκήκαηα ηεο νδνύ.
8. Ζ εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο αλαγγειίαο θηλδύλνπ γηα ηελ ύπαξμε
ζεκαηνδνηνύκελνπ θόκβνπ (πηλαθίδα Κ21) 40 κέηξα πξηλ ηνλ θόκβν θαη ζηα δπν ηκήκαηα ηεο
νδνύ.
Με ηελ παξαπάλσ ξύζκηζε ζα αλαβαζκηζζεί ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ θόκβνπ θαη ζα
απμεζεί ε αζθάιεηα ζηνπο κεηαθηλνύκελνπο όισλ ησλ θαηεγνξηώλ.
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ ρξόλνπ
ζεκαηνδόηεζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ Mειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηώλ νδηθήο
θπθινθνξίαο. Όζνλ αθνξά ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδόηεζεο έρεη ζπληαρζεί ε Μειέηε ιεηηνπξγίαο
θαη δηαρείξηζεο θαλαξηώλ νδηθήο θπθινθνξίαο – Σερληθή Έθζεζε Ζ/Μ εξγαζηώλ θαζώο θαη ε
Οξηδνληηνγξαθία πξνηεηλόκελσλ έξγσλ – πγθνηλσληαθή κειέηε, αξ. ρεδίνπ ΟΡΗΕΟ-2.
Σέινο ε θάιπςε ηεο δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιόγσ θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο, ζα γίλεη
από ην Γήκν καο θαη δελ ζα επηβαξπλζεί ν θξαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο.
Ο Προχζηάμενος Δ/νζης

H Ειζηγήηρια
Γεφργία Σανηάρμη
Αγρον.-Τοπογράθος Μητ/κός ΠΕ6

Δημήηριος Πολίηης
Πολιηικός Μητ/κός ΠΕ3

Γηα ηα αλσηέξσ έρεη γλσκνδνηήζεη ζεηηθά θαη ε Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ κε ηελ ππ’αξηζ. 8/2019
απόθαζή ηεο
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 73 παξ. 1 Β΄ ΗΗ ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοηεί θεηικά και ειζηγείηαι ηην έγκριζη ηης κσκλοθοριακής ρύθμιζης ποσ
αθορά ζηην εγκαηάζηαζη ζσζηήμαηος θωηεινής ζημαηοδόηηζης ζηον κόμβο ηης Π.Δ.Ο.
Κορίνθοσ- Παηρών και ηων οδών Αγ. Γεωργίοσ, Κολοκοηρώνη και Ν. Γκάηζοσ ζηη Κοινόηηηα
Βραταηίοσ, όπσο απνηππώλεηαη ζην ρ. ΟΡΗΕΟ -1 «ΟΡΗΕΟΛΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΟΣΔΗΛΟΚΔΛΧΛ ΔΡΓΧΛ»
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ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηώλ νδηθήο θπθινθνξίαο» θαη πεξηγξάθεηαη
αλαιπηηθά αλαθέξνληαη αλσηέξσ

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 12 / 2019
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
Ο Πρόεδρος

Σα Μέλη

Τπογραθή

Τπογραθές
Ακριβές Απόζπαζμα
Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ
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