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Απιθμόρ Απόθαζηρ:    4 /2022 

ΘΔΜΑ 1ο :   Έγκπιζη ηποποποίηζηρ  ηηρ μελέηηρ : «Μελέηη λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ 

θαναπιών οδικήρ κςκλοθοπίαρ» και ηποποποίηζηρ ηηρ κςκλοθοπιακήρ πύθμιζηρ πος αθοπά 

ζηην εγκαηάζηαζη ζςζηήμαηορ θυηεινήρ ζημαηοδόηηζηρ ζηον κόμβο ηηρ Π.Δ.Ο. Θοπίνθος- 

Παηπών και ηυν οδών Αγ. Γευπγίος, Θολοκοηπώνη και Ν. Γκάηζος ζηη Θοινόηηηα Βπασαηίος. 

  ην Εεπγνιαηηφ θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 9η  ηνπ κελφο Μαπηίος ηνπ έηνπο 2022 εκέξα 

Τεηάπηη  θαη ψξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

έπεηηα απφ ηελ  αξηζ. 1435/04.03.2022  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. 

Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε 

εκπξφζεζκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη γηα 

ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 7 κειψλ παξαβξέζεθαλ 4 ήηνη : 

Παξφληα Κέιε :       Απφληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξφεδξνο)    Πεξξήο Ληθφιανο 

2. Ράπηεο Θεφδσξνο      Θαηζηθψιεο Παλαγηψηεο 

3. Σξηαληαθχιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Σξηαληαθχιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Σνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρφδνο Ληθφιανο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε αιιά δελ παξαβξέζεθε θαη ν Πξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο Βξαραηίνπ θνο 

Βαζηιείνπ Γεψξγηνο.  

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ. 

        Ο Πξφεδξνο πήξε ην ιφγν γηα ην 1ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζε γλσκνδφηεζε πεξί 
έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο  ηεο κειέηεο : «Μειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηώλ νδηθήο 

θπθινθνξίαο» θαη ηξνπνπνίεζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο ζηνλ θόκβν ηεο Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ- Παηξώλ θαη ησλ νδώλ Αγ. 

Γεσξγίνπ, Θνινθνηξώλε θαη Ν. Γθάηζνπ ζηε Θνηλόηεηα Βξαραηίνπ, έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Σκήκαηνο Μειεηώλ θαη Δπηβιέςεσλ Σερληθώλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ: 
 

ΔΗΣΖΓΖΣΖ 
 Έσονηαρ ςπότη: 
 

1. Σελ απφ 18-07-2013  ζχκβαζε ηνπ Γήκνπ κε ηνλ  κειεηεηή Ησάλλε Κάξε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο: 
«Κειέηε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ πεξηνρήο Βξαραηίνπ». 

2. Σελ απφ Λνέκβξην ηνπ 2017 «Κειέηε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ πεξηνρήο Βξαραηίνπ» – Β΄ Φάζε (αξ. 
αλαζεψξεζεο 2), ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο ζηνλ 
θφκβν ΠΔΟ Θνξίλζνπ-Θνινθνηξψλε/Αγ. Γεσξγίνπ. 

3. Σελ  αξηζκ. 6/2018  Απφθαζε  Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο θαη παξαιαβήο ηεο αλσηέξσ κειέηεο. 
4. Σελ αξηζκ. 3679/02-05-2018 χκβαζε ηνπ Γήκνπ κε ηνπο ζπκπξάηηνληεο Κεραληθνχο: Ιεβέληε νθία, 

Αγξνλφκν – Σνπνγξάθν Κερ/θφ θαη ακαξηδίδε νθνθιή, Ζιεθηξνιφγν Κερ/θφ, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 
κειέηεο: «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο θπθινθνξίαο». 

5. Σελ απφ Ηνχιην ηνπ 2018 «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο θπθινθνξίαο». 
6. Σελ αξηζκ. 215/2018 Α.Γ.. πεξί έγθξηζεο θαη παξαιαβήο ηεο αλσηέξσ κειέηεο. 
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7. Σν αξηζκ. 22/10-07-2019 Πξαθηηθφ (Θέκα 2ν ) ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο 
Πεινπνλλήζνπ, πεξί γλσκνδφηεζεο γηα έγθξηζε ηεο Κειέηεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο 
θπθινθνξίαο. 

8. Σελ αξηζκ. 15/2020 Απφθαζε Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πεξί έγθξηζεο ηεο αλσηέξσ κειέηεο. 
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 256842/62206/07-12-2020 δηαβίβαζε ηεο κειέηεο απφ ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ πξνο 

ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ  
10. Σελ κε αξ. πξση. 29740/03-02-2022 έγθξηζε θαη ζεψξεζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο απφ Τπνπξγείν 

Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ θαη  
11. Σηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο πνπ επέθεξε ε πξνεγνχκελε έγθξηζε θαη ζεψξεζε ηεο  κειέηεο απφ 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ  
 

θαη ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. 15/2020 Απφθαζε Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηνξζψζεηο απφ 
ηελ Γ/λζε νδηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, πξνέθπςαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε 
αξρηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξνέβιεπε ε θπθινθνξηαθή κειέηε, φπσο  απνηππψλεηαη ζην νέο ζρέδην ΟΡΗΕΟ -1 
«ΟΡΗΕΟΛΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΟΣΔΗΛΟΚΔΛΩΛ ΔΡΓΩΛ» θαη πεξηγξάθεηαη ζην Σεχρνο ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη 
δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο θπθινθνξίαο» θαη αθνξά ηα θάησζη: 

Αξρηθά ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νδφ Λ. Γθάηζνπ, πξνβιέθζεθε ε 
κνλνδξφκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνχ Λ. Γθάηζνπ, απφ ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Ζζηφδνπ έσο ηελ ζπκβνιή ηεο κε 
ηελ Π.Δ.Ο Θνξίλζνπ – Παηξψλ κε θνξά θίλεζεο πξνο ηελ ζπκβνιή κε ηελ Π.Δ.Ο Θνξίλζνπ – Παηξψλ.  
Κε βάζε ηα παξαπάλσ πξνέθπςαλ νη παξαθάησ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο αχμεζαλ θαη ην πξψην αξρηθφ 
πξνυπνινγηζκφ: 
 Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ θαηά κήθνο ησλ δηαβάζεσλ θαη εθαηέξσζελ ησλ νδψλ δηακνξθψζεθαλ 

λέα πεδνδξφκηα θαη ξάκπεο ΑκεΑ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ππφ κειέηε θφκβνπ. Δπνκέλσο πξνζηέζεθαλ νη 
απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ, θαζψο επίζεο θαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο 
δηακφξθσζεο ησλ λέσλ πιαθνζηξσκέλσλ πεδνδξνκίσλ. 

 Γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο θπθινθνξίαο ηξνπνπνηήζεθε ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ζεκαηνδφηεζεο θαη απαηηήζεθε λα πξνζηεζνχλ επηπιένλ ηζηνί ζεκαηνδφηεζεο επί ηεο νδνχ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ – 
Παηξψλ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηνξζψζεηο νη πξνηεηλφκελνη ρακεινί ηζηνί ησλ ζεκαηνδνηψλ νρεκάησλ 
επί ησλ νδψλ Θνινθνηξψλε θαη Λ. Γθάηζνπ (βφξεην ηκήκα ηεο νδνχ Λ. Γθάηζνπ) αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηζηνχο κε 
βξαρίνλα. Δπνκέλσο πξνέθπςαλ νη παξαθάησ δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηζηνχο θαη ηνπο ζεκαηνδφηεο:  
 

Δξοπλιζμόρ 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Απσική 
μελέηη 

Τελική 
μελέηη 

Υακειφο ζεκαηνδφηεο νρεκάησλ ηξηψλ (3) πεδίσλ, δηακ. 200 mm θαη 
θση.ελδείμεσλ (θν-θη-πξ) ή (θν-θη-θη) 

ηεκ. 10 15 

Υακειφο ζεκαηνδφηεο πξνεηδνπνηεηηθφο δχν (2) πεδίσλ, δηακ. 200 mm 
θαη θση.ελδείμεσλ (θη-θη) 

ηεκ. 7 1 

Αλαξηεκέλνο ζεκαηνδφηεο νρεκάησλ ηξηψλ (3) πεδίσλ, δηακ. 300 ρη. 
θαη θση.ελδείμεσλ (θν-θη-πξ) ή (θν-θη-θη), κε πιαίζην αλάξηεζεο 

ηεκ. 4 13 

Αλαξηεκέλνο ζεκαηνδφηεο πξνεηδνπνηεηηθφο δχν (2) πεδίσλ, δηακ. 300 
ρη. θαη θση.ελδείμεσλ (θη-θη), κε πιαίζην αλάξηεζεο 

ηεκ. 0 1 

Απινί ηζηνί ζεκαηνδφηεζεο, γαιβαληζκέλνπ ηεκ. 11 7 

Ηζηνί ζεκαηνδφηεζεο κε βξαρίνλα ηεκ. 2 8 

Οη παξαπάλσ αιιαγέο ζπλεπάγνληαη θαη ηηο αληίζηνηρεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ππνδνκέο ησλ 
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ (θξεάηηα, θαιψδηα θηι.) 

 Δμαηηίαο ηεο κνλνδξφκεζεο ηεο νδνχ Λ. Γθάηζνπ, ησλ κηθξψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο (επί ηεο νδνχ Λ. Γθάηζνπ) θαη ηεο λέαο αλαδηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζεκαηνδφηεζεο, δελ απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ξαληάξ αλίρλεπζεο νρεκάησλ φπσο είρε ηνπνζεηεζεί ζηελ αξρηθή 
κειέηε θαη ζηηο δπν πξνζβάζεηο ηεο νδνχ Λ. Γθάηζνπ, επνκέλσο αθαηξέζεθαλ.  

 Σέινο αιιαγέο πξνέθπςαλ θαη ζηελ θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα ζήκαλζε, ψζηε λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ λέα 
δηακφξθσζε ηνπ θφκβνπ. 

 
Κε ηελ παξαπάλσ ξχζκηζε ζα αλαβαζκηζζεί ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ θφκβνπ θαη ζα απμεζεί ε αζθάιεηα 

ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ.  
Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ 

ζεκαηνδφηεζεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο θπθινθνξίαο. 
Όζνλ αθνξά ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο έρεη ζπληαρζεί ε Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο θπθινθνξίαο – 
Σερληθή Έθζεζε Ζ/Κ εξγαζηψλ θαζψο θαη ε Οξηδνληηνγξαθία πξνηεηλφκελσλ έξγσλ – Ζιεθηξνκεραλνινγηθή  Κειέηε,  
αξ. ρεδίνπ ΟΡΗΕΟ-2. 
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Σέινο ε θάιπςε ηεο  δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ θπθινθνξηαθήο ξχζκηζεο, ζα γίλεη απφ ην Γήκν 
καο θαη δελ ζα επηβαξπλζεί ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξ. 73 ηνπ Λ. 3852/2010, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 82 παρ.2 ηοσ Ν. 3463/06, όπως 

ανηικαηαζηάθηκε με ηο άρθρο 5 παρ.13 εδ. Α΄ ηοσ Ν. 4623/2019  θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.-  Εγκπίνει ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο «Μειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηώλ νδηθήο 

θπθινθνξίαο», ζύκθσλα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξε ε κε αξηζ. πξση. 29740/03-02-2022 

έγθξηζε θαη ζεώξεζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο από Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θαη  

 

2.- Εγκπίνει ηελ ηξνπνπνίεζε  ηεο θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο, πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο  ζηνλ θόκβν ηεο Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ - Παηξώλ θαη ησλ νδώλ Αγ. 

Γεσξγίνπ, Θνινθνηξώλε θαη Ν. Γθάηζνπ ζηελ Γ.Θ. Βξαραηίνπ ,    όπσο  απνηππώλεηαη ζην νέο ζρέδην 

ΟΡΗΕΟ -1 «ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ» θαη πεξηγξάθεηαη ζην Σεύρνο ηεο κειέηεο 

«Μειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηώλ νδηθήο θπθινθνξίαο» θαη αθνξά ηα θάησζη: 

Αξρηθά ιόγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο νδό Ν. Γθάηζνπ, 

πξνβιέθζεθε ε κνλνδξόκεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Ν. Γθάηζνπ, από ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 

Ζζηόδνπ έσο ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ Π.Δ.Ο Θνξίλζνπ – Παηξώλ κε θνξά θίλεζεο πξνο ηελ ζπκβνιή κε 

ηελ Π.Δ.Ο Θνξίλζνπ – Παηξώλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνέθπςαλ νη παξαθάησ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο αύμεζαλ θαη ην 

πξώην αξρηθό πξνϋπνινγηζκό: 

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδώλ θαηά κήθνο ησλ δηαβάζεσλ θαη εθαηέξσζελ ησλ νδώλ 

δηακνξθώζεθαλ λέα πεδνδξόκηα θαη ξάκπεο ΑκεΑ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ππό κειέηε θόκβνπ. 

Δπνκέλσο πξνζηέζεθαλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπώλ, θαζώο 

επίζεο θαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο δηακόξθσζεο ησλ λέσλ πιαθνζηξσκέλσλ πεδνδξνκίσλ. 

 Γηα ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο θπθινθνξίαο ηξνπνπνηήζεθε ην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζεκαηνδόηεζεο θαη απαηηήζεθε λα πξνζηεζνύλ επηπιένλ ηζηνί ζεκαηνδόηεζεο επί ηεο 

νδνύ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ – Παηξώλ. Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηνξζώζεηο νη πξνηεηλόκελνη 

ρακεινί ηζηνί ησλ ζεκαηνδνηώλ νρεκάησλ επί ησλ νδώλ Θνινθνηξώλε θαη Ν. Γθάηζνπ (βόξεην 

ηκήκα ηεο νδνύ Ν. Γθάηζνπ) αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηζηνύο κε βξαρίνλα. Δπνκέλσο πξνέθπςαλ νη 

παξαθάησ δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηζηνύο θαη ηνπο ζεκαηνδόηεο:  

 

Εξοπλιζμόρ 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 

Απχική 

μελέηη 

Τελική 

μελέηη 

Υακειόο ζεκαηνδόηεο νρεκάησλ ηξηώλ (3) πεδίσλ, δηακ. 200 

mm θαη θση.ελδείμεσλ (θν-θη-πξ) ή (θν-θη-θη) 
ηεκ. 10 15 

Υακειόο ζεκαηνδόηεο πξνεηδνπνηεηηθόο δύν (2) πεδίσλ, δηακ. 

200 mm θαη θση.ελδείμεσλ (θη-θη) 
ηεκ. 7 1 

Αλαξηεκέλνο ζεκαηνδόηεο νρεκάησλ ηξηώλ (3) πεδίσλ, δηακ. 

300 ρη. θαη θση.ελδείμεσλ (θν-θη-πξ) ή (θν-θη-θη), κε πιαίζην 

αλάξηεζεο 

ηεκ. 4 13 

Αλαξηεκέλνο ζεκαηνδόηεο πξνεηδνπνηεηηθόο δύν (2) πεδίσλ, 

δηακ. 300 ρη. θαη θση.ελδείμεσλ (θη-θη), κε πιαίζην αλάξηεζεο 
ηεκ. 0 1 

Απινί ηζηνί ζεκαηνδόηεζεο, γαιβαληζκέλνπ ηεκ. 11 7 

Ηζηνί ζεκαηνδόηεζεο κε βξαρίνλα ηεκ. 2 8 

 

Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο  
Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο  
Γεκήηξηνο Πνιίηεο  

Πνιηηηθφο Κεραληθφο ΠΔ3 
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Οη παξαπάλσ αιιαγέο ζπλεπάγνληαη θαη ηηο αληίζηνηρεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ππνδνκέο ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ (θξεάηηα, θαιώδηα θηι.) 

 Δμαηηίαο ηεο κνλνδξόκεζεο ηεο νδνύ Ν. Γθάηζνπ, ησλ κηθξώλ δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπ θπθινθνξηαθνύ 

θόξηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο (επί ηεο νδνύ Ν. Γθάηζνπ) θαη ηεο λέαο αλαδηακόξθσζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζεκαηνδόηεζεο, δελ απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ξαληάξ αλίρλεπζεο νρεκάησλ όπσο είρε 

ηνπνζεηεζεί ζηελ αξρηθή κειέηε θαη ζηηο δπν πξνζβάζεηο ηεο νδνύ Ν. Γθάηζνπ, επνκέλσο 

αθαηξέζεθαλ.  

 Σέινο αιιαγέο πξνέθπςαλ θαη ζηελ θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε, ώζηε λα είλαη ζύκθσλε κε 

ηελ λέα δηακόξθσζε ηνπ θόκβνπ. 

 

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 Μειέηε 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 – Ζιεθηξνκεραλνινγηθή  Μειέηε,  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. 

                         

Ζ παξνχζα απφθαζε πήξε αχμ. αξηζκφ  4/2022 

                             Αθνχ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξφεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απφζπαζκα 
       Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 
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