
ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ   

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ   
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                     

 
                 Α Π Ο  Π Α  Κ Α    

Από ηο πρακηικό  ηης 9ης / 03.08.2022  ζσνεδρίαζης 
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εφής 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:    12 /2022 

ΘΔΚΑ 1ο :   Έγκριζη κσκλοθοριακών ρσθμίζεφν ηης μελέηης «Κελέηη λειηοσργίας και 

διατείριζης θαναριών οδικής κσκλοθορίας». 
  ην Εεπγνιαηηφ θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 3η  ηνπ κελφο Ασγούζηοσ  ηνπ έηνπο 2022 

εκέξα Σεηάρηη  θαη ψξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ έπεηηα απφ ηελ  αξηζ. 5650/29.07.2022  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 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 ηελ έγθξηζε 

θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο 

θπθινθνξίαο», έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ.2 ηνπ Λ. 3463/06, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 παξ.13 εδ. Α΄ ηνπ Λ. 4623/2019 : «Οη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θπθινθνξία ιακβάλνληαη απφ ηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ηνπ δήκνπ θαη ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε …» .  

        ηε ζπλέρεηα ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηελ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

 
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο 
θπθινθνξίαο». 
  
τεη: 1. Κειέηε «Θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ Βξαραηίνπ» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 79256/22-05-2020 
Απφθαζε πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΦΔΘ 2758Β/07-07-2020). 
            2. Ζ ππ΄αξηζκ. 81/2021 απόθαζη Γ.. πεξί έγθξηζε θαη παξαιαβήο ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη 
δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο θπθινθνξίαο». 
 
1. ΤΚΒΑΣΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΔΙΔΣΖ 
Α: ΚΔΙΔΣΖ 
1. Τπεξεζία εθπφλεζεο : Σκήκα κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ Σερληθψλ έξγσλ  
2. Αξ. Κειέηεο:   04/2020  
3. Πξνυπνινγηζκφο : 15.405,88 € (ρσξίο ΦΠΑ) απφ πηζηψζεηο  ΑΣΑ 2020 
4. Απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο:  145/2020 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Β. ΑΛΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ 

1. Ζκεξνκελία δεκνπξαζίαο : 22-09-2020 
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2. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο Ο.Δ.: απφθαζε 285/2020 Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
3. Δπηηεπρζείζα έθπησζε : 61,00 % 
4. Ζκεξνκελία ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνχ : 23-07-2018 
5. Πνζφ ζπκθσλεηηθνχ (ρσξηο ΦΠΑ) :  6.008,29 €    
6. Αλάδνρνη :  Ιεβέληε νθία, Αγξνλφκνο-Σνπνγξάθνο Κεραληθφο 
      Παιαηνρσξηλφο Παλαγηψηεο, Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο θαη 
                               Παπαζππξνπνχινπ Θσλ-λα, M.Sc. Αγξνλφκνο-Σνπνγξάθνο Κεραληθφο 
7. Δπηβιέπσλ: Γεκήηξηνο Πνιίηεο 
 
Γ. ΤΛΟΠΣΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΤΘΙΟΦΟΡΗΑΘΏΛ ΡΤΘΚΗΔΩΛ  
  
Αληηθείκελν ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ νδηθήο 
θπθινθνξίαο ζηνπο θφκβνπο ησλ παξαθάησ νδψλ: 
i. Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ θαη νδνχ Ληθεηαξά, ζηνλ νηθηζκφ Βξαράηη Θνξηλζίαο 
ii. Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ θαη νδνχ Θ. Βαζηιείνπ ζηνλ νηθηζκφ Βξαράηη Θνξηλζίαο 
iii. Αγ. Καξίλαο θαη Θξελψλ-Κνπιθίνπ ζην χςνο ηνπ Η.Λ. Αγ. Σξχθσλα ζηνλ νηθηζκφ Βέιν Θνξηλζίαο θαη 
iv. Αγ. Καξίλαο θαη Θξελψλ ζην χςνο ηνπ Η.Λ. Αγ. Καξίλαο ζηνλ νηθηζκφ Βέιν Θνξηλζίαο. 
Κε ζηφρν ηεο κειέηεο ε βειηίσζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ κέζσ ηεο θαιχηεξεο νξγάλσζεο ηεο θπθινθνξίαο 
ζηνπο θφκβνπο ηεο πεξηνρήο κειέηεο, νη νπνίνη  
ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ επίπεδν εμππεξέηεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε ζεκεία 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, φπνπ παξαηεξείηαη κεησκέλε νδηθή αζθάιεηα. 
 

χκθσλα κε ηελ γεληθή κειέηε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ (1ν ζρεηηθφ) έρεη γίλεη ε πξφβιεςε ηνπνζέηεζεο 
ζπζηήκαηνο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο ζηνλ θφκβν ΠΔΟ Θορίνθοσ - Παηρών και Λικηηαρά θαη ζηνλ θφκβν ΠΔΟ 
Θορίνθοσ - Παηρών και Θ. Βαζιλείοσ δηφηη ηθαλνπνηνχληαη νη εμήο απαηηήζεηο: 
✓ Δμππεξέηεζε φισλ ησλ θηλήζεσλ ζηνλ θφκβν, 

✓ Γηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αιιά θαη καθξνπξφζεζκνπ φγθνπ θπθινθνξίαο, 

✓ Ζ φζν ηνλ δπλαηφλ, βειηίσζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζην ζεκαηνδνηνχκελν θφκβν ζε ζχγθξηζε κε ηηο πθηζηάκελεο 
θαζψο θαη ην επίπεδν αζθάιεηαο θαη ηέινο ε 

✓ Γηαζθάιηζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγηθήο δνκήο ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Βξαραηίνπ. 
Γηα ηνλ θφκβν ΠΔΟ Θνξίλζνπ - Παηξψλ θαη Θ. Βαζηιείνπ, ε κειέηε έιαβε ππφςε φηη ελψ ζηηο θπθινθνξηθέο ξπζκίζεηο 
πξνβιεπφηαλ ε κνλνδξφκεζε ηνπ ηκήκαηφο ηεο νδνχ  «Θ. Βαζηιείνπ» απφ ηελ νδφ Α. Ιαδαλά έσο ηελ νδφ Π.Δ.Ο 
Θνξίλζνπ – Παηξψλ κε θνξά θίλεζεο πξνο ηελ νδφ Π.Δ.Ο Θνξίλζνπ – Παηξψλ θαη επεηδή ε κνλνδξφκεζε ηεο νδνχ 
δελ έρεη εθαξκνζηεί αθφκα θαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζπλερίδεη λα απνηειεί νδφ ακθίδξνκεο θπθινθνξίαο, ε 
παξνχζα κειέηε ηελ αληηκεηψπηζε ζαλ νδφ ακθίδξνκεο θπθινθνξίαο.  
Δπίζεο, ε κειέηε πξνβιέπεη θαη ηελ εθαξκνγή ζπληνληζκνχ ηνπ παξαπάλσ θφκβνπ κε ηνλ θφκβν ΠΔΟ Θνξίλζνπ-
Παηξψλ – Ληθεηαξά, θαζψο βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε ίζε πεξίπνπ κε 340κ., πξνθεηκέλνπ νη δπν θφκβνη λα 
ιεηηνπξγνχλ κε θνηλή πεξίνδν (θχθιν ζεκαηνδφηεζεο). Γεληθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο θφκβσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε 
αζηηθή πεξηνρή, φπσο νη κειεηψκελνη θαη βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε έσο 800 κ. ν ζπληνληζκφο ησλ 
ζπζηεκάησλ ζεκαηνδφηεζήο ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαηά κήθνο ησλ νδψλ κε ηελ ζεκαληηθφηεξε θπθινθνξία, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζπλερήο θπθινθνξηαθή ξνή, λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηάζεσλ θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 
αλακνλήο ησλ νρεκάησλ. 

Γηα ηνλ θφκβν νδψλ Αγ. Καξίλαο - Θξελψλ-Κνπιθίνπ ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.12/05-06-2013 απφθαζε 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Θ.Βέινπ είρε απνθαζηζηεί «...ε άκεζε ηνπνζέηεζε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε κε πνξηνθαιί 
έλδεημε γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε θηλδχλνπ θαη κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. Ο 
ζπγθεθξηκέλνο θφκβνο ρσξνζεηείηαη λνηηνδπηηθά ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ Βέιν. Δίλαη ηεηξαζθειήο απνηειείηαη απφ 
ηελ ζπιιεθηήξηα νδφ Αγ. Καξίλαο ακθίδξνκεο θπθινθνξίαο θαη ηελ νδφ Θξελψλ-Κνπιθίνπ, νδφ ζπιιεθηήξηα 
ακθίδξνκεο θπθινθνξίαο επίζεο. ηνλ ππφ κειέηε θφκβν ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε επηηξέπνληαη φιεο νη θηλήζεηο  

Γηα ηνλ Θφκβν ησλ  νδψλ Αγ. Καξίλαο – Θξελψλ επίζεο ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ.12/05-06-2013 απφθαζε 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Θ. Βέινπ είρε απνθαζηζηεί «...ε άκεζε ηνπνζέηεζε θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε κε πνξηνθαιί 
έλδεημε γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε θηλδχλνπ θαη κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. Ο 
ζπγθεθξηκέλνο θφκβνο ρσξνζεηείηαη λνηηνδπηηθά ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ Βέιν. Δίλαη ηεηξαζθειήο απνηειείηαη απφ 
ηελ ζπιιεθηήξηα νδφ Αγ. Καξίλαο ακθίδξνκεο θπθινθνξίαο ηελ ζπιιεθηήξηα νδφ Θξελψλ ακθίδξνκεο θπθινθνξίαο 
θαη ηελ ηνπηθή νδφ Γαιήλεο ακθίδξνκεο θπθινθνξίαο. 

ηελ κειέηε έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη εθαξκφζηεθε ε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα 
ηεχρε ησλ ππνβαιιφκελσλ κειεηψλ απφ ηελ νπνία ππνινγίζηεθαλ νη ρξφλνη ζεκαηνδφηεζεο γηα ηνπο θφκβνπο ΠΔΟ 
Θνξίλζνπ - Παηξψλ θαη Ληθεηαξά θαη ζηνλ θφκβν ΠΔΟ Θνξίλζνπ - Παηξψλ θαη Θ. Βαζηιείνπ. ηα ππνβαιιφκελα 
ηεχρε γίλεηαη πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ νη νπνίεο ζπλνπηηθά είλαη νη 
παξαθάησ: 

 
Α. Γηα ηνλ θφκβν ΠΔΟ Θνξίλζνπ - Παηξψλ 
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1. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζε φιεο ηηο πξνζβάζεηο ηνπ θφκβνπ 
επί ησλ νδψλ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ θαη Ληθεηαξά. 

2. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ επί ησλ δπν πξνζβάζεσλ ηεο νδνχ 
Ληθεηαξά θαη επί ηελ αλαηνιηθήο πξφζβαζεο ηνπ θφκβνπ επί ηεο νδνχ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ. 

3. Ζ δηαγξάκκηζε ηξηψλ δηαβάζεσλ πεδψλ επί ησλ δπν πξνζβάζεσλ ηεο νδνχ Ληθεηαξά θαη επί ηελ αλαηνιηθήο 
πξφζβαζεο ηνπ θφκβνπ επί ηεο νδνχ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ. 

4. Ζ θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νδνχ Ληθεηαξά γηα απφζηαζε πεξίπνπ 35 κέηξσλ απφ ηνλ 
θφκβν. 

5. Ζ θαηαζθεπή ξακπψλ ΑκεΑ εθαηέξσζελ ησλ λέσλ δηαβάζεσλ πεδψλ. 
6. Ζ ηνπνζέηεζε ερεηηθήο δηάηαμεο ηπθιψλ εθαηέξσζελ ησλ λέσλ δηαβάζεσλ πεδψλ. 
7. Ζ εγθαηάζηαζε ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο πνξείαο (πηλαθίδα Ρ2) επί ησλ λέσλ ηζηψλ 

ζεκαηνδφηεο επί ηεο νδνχ Ληθεηαξά. 
8. Ζ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ρ-49 γηα ππνρξεσηηθή θαηεχζπλζε πνξείαο πξνο ηα εκπξφο επί ηεο 

αλαηνιηθήο πξφζβαζεο ηεο νδνχ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ. 
9. Ζ εγθαηάζηαζε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε 

απφζηαζε 20 κέηξσλ απφ ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο (πηλαθίδα Ρ40). 
10. Ζ εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο αλαγγειίαο θηλδχλνπ γηα ηελ χπαξμε ζεκαηνδνηνχκελνπ θφκβνπ 

(πηλαθίδα Θ21) 40 κέηξα πξηλ ηνλ θφκβν. 
11. Θαηά κήθνο ζπλερείο δηαγξακκίζεηο, ηφζν ζην κέζν ηεο νδνχ φζν θαη επί ησλ νξηνγξακκψλ ησλ άθξσλ ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ισξίδσλ αληίζεησλ θαηεπζχλζεσλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ νξηνζέηεζε 
ηεο επηθάλεηαο θπθινθνξίαο. 

12. Ζ δηαγξάκκηζε βειψλ θαηεπζχλζεσλ. 
 
Β, Γηα ηνλ Θφκβν Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ - νδνχ Θ. Βαζηιείνπ: 
1. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζε φιεο ηηο πξνζβάζεηο ηνπ θφκβνπ 

επί ησλ νδψλ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ θαη Θ. Βαζηιείνπ. 
2. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ επί ησλ δπν πξνζβάζεσλ ηεο νδνχ Θ. 

Βαζηιείνπ θαη επί ηελ αλαηνιηθήο πξφζβαζεο ηνπ θφκβνπ επί ηεο νδνχ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ. 
3. Ζ εγθαηάζηαζε αλαιάκπνληνο θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θίηξηλνπ ρξψκαηνο 120 κέηξα δπηηθά ηεο ζπκβνιήο ησλ 

νδψλ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ – Παηξψλ θαη Θ. Βαζηιείνπ ζην ξεχκα θπθινθνξίαο κε θνξά θίλεζεο πξνο ηελ Θφξηλζν. 
4. Ζ δηαγξάκκηζε ηξηψλ δηαβάζεσλ πεδψλ επί ησλ δπν πξνζβάζεσλ ηεο νδνχ Θ. Βαζηιείνπ θαη επί ηελ αλαηνιηθήο 

πξφζβαζεο ηνπ θφκβνπ επί ηεο νδνχ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ. 
5. Ζ θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νδνχ Θ. Βαζηιείνπ λφηηα ηνπ θφκβνπ γηα απφζηαζε πεξίπνπ 

30 κέηξσλ απφ ηνλ θφκβν. 
6. Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ πεδνδξνκίσλ επί ηεο νδνχ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ δπηηθά ηνπ θφκβνπ γηα απφζηαζε 

πεξίπνπ 20 κέηξσλ απφ ηνλ θφκβν. 
7. Ζ θαηαζθεπή ξακπψλ ΑκεΑ εθαηέξσζελ ησλ λέσλ δηαβάζεσλ πεδψλ. 
8. Ζ ηνπνζέηεζε ερεηηθήο δηάηαμεο ηπθιψλ εθαηέξσζελ ησλ λέσλ δηαβάζεσλ πεδψλ. 
9. Ζ εγθαηάζηαζε ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο πνξείαο (πηλαθίδα Ρ2) επί ησλ λέσλ ηζηψλ 

ζεκαηνδφηεο επί ηεο νδνχ Θ. Βαζηιείνπ. 
10. Ζ εγθαηάζηαζε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο αξηζηεξήο ζηξνθήο πξνο ηελ νδφ Θ. Βαζηιείνπ 

(πηλαθίδα Ρ27) επί ησλ πξνζβάζεσλ ηεο νδνχ Π.Δ.Ο. Θνξίλζνπ-Παηξψλ. 
11. Ζ εγθαηάζηαζε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε 

απφζηαζε 20 κέηξσλ απφ ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο (πηλαθίδα Ρ40). 
12. Ζ εγθαηάζηαζε πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο αλαγγειίαο θηλδχλνπ γηα ηελ χπαξμε ζεκαηνδνηνχκελνπ θφκβνπ 

(πηλαθίδα Θ21) 40 κέηξα πξηλ ηνλ θφκβν. 
13. Θαηά κήθνο ζπλερείο δηαγξακκίζεηο, ηφζν ζην κέζν ηεο νδνχ φζν θαη επί ησλ νξηνγξακκψλ ησλ άθξσλ ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ισξίδσλ αληίζεησλ θαηεπζχλζεσλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ νξηνζέηεζε 
ηεο επηθάλεηαο θπθινθνξίαο. 

14. Ζ δηαγξάκκηζε βειψλ θαηεπζχλζεσλ. 
 
Γ. Γηα γηα ηνπο θφκβνπο Αγ. Καξίλαο - Θξελψλ-Κνπιθίνπ θαη Αγ. Καξίλαο - Θξελψλ πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ: 
1. Ζ εγθαηάζηαζε αλαιάκπνληνο θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θίηξηλνπ ρξψκαηνο 40 κέηξα εθαηέξσζελ ησλ δπν θφκβσλ 

επί ησλ νδψλ Αγ. Καξίλαο, Θξελψλ-Κνπιθίνπ θαη Θξελψλ. 
2. Ζ ηνπνζέηεζε αλαθιαζηήξσλ νδνζηξψκαηνο έκπξνζζελ θάζε πξφζβαζεο ησλ θφκβσλ (ζε απφζηαζε πεξίπνπ 10 

κέηξσλ απφ ηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ) 
3. Ζ δηαγξάκκηζε επί ηεο νδνχ Θξελψλ-Κνπιθίνπ ηεο ιέμεο STOP επί ηνπο νδνζηξψκαηνο 
4. Ζ δηαγξάκκηζε επί ηεο δπηηθήο πξφζβαζεο ηεο νδνχ Αγ. Καξίλαο ζηνλ θφκβν ησλ νδψλ Αγ. Καξίλαο - Θξελψλ, 

ηεο ιέμεο STOP επί ηνπο νδνζηξψκαηνο. 
 

ηελ ζπλέρεηα γηα ηνπο αλσηέξσ θφκβνπο απφ ηελ κειέηε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ πξνέθπςαλ ζπλνπηηθά νη 
θάησζη  εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζεκαηνδφηεζεο. 
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• Έλαο ξπζκηζηήο «κεγάιεο» ρσξεηηθφηεηαο εμνπιηζκέλνπ θαηάιιεια κέρξη νθηψ (8) νκάδεο ζεκαηνδνηψλ θαη 
επεθηάζηκνο κε αληίζηνηρεο δνκηθέο κνλάδεο εμφδνπ, θαισδηψζεηο θ.ι.π. βνεζ. εμνπιηζκφ κέρξη ηξηάληα δχν (32) 
νκάδεο ζεκαηνδνηψλ. 

• 15 ρακεινί ζεκαηνδφηεο νρεκάησλ ηξηψλ (3) πεδίσλ, δηακ. 200 mm θαη θση.ελδείμεσλ (θν-θη-πξ) ή (θν-θη-θη). 
• 12 ρακεινί ζεκαηνδφηεο πεδψλ δχν (2) πεδίσλ, δηακ. 200 mm θαη θση.ελδείμεσλ (θν-πξ). 
• 8 ρακεινί ζεκαηνδφηεο πξνεηδνπνηεηηθνί δχν (2) πεδίσλ, δηακ. 200 mm θαη θση.ελδείμεσλ (θη-θη). 
• 7 αλαξηεκέλνη ζεκαηνδφηεο νρεκάησλ ηξηψλ (3) πεδίσλ, δηακ. 300 ρη. θαη θση.ελδείμεσλ (θν-θη-πξ) ή (θν-θη-θη), 

κε πιαίζην αλάξηεζεο. 
• 7 αλαξηεκέλσλ θσηεηλψλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκαηνδνηψλ νρεκάησλ ελφο πεδίνπ θπθιηθήο κνξθήο (ζβεζηφο - 

κνλφ θίηξηλν ζε αλαιακπή –ζβεζηφο ή κνλφ θίηξηλν ζε αλαιακπή) 
• 1020 m θαισδίνπ J1VV-R (ΛΤΤ) κνλφθισλνπ, δηαηνκήο 21Υ1,5 mm2. 
• 65 m θαισδίνπ J1VV-R (ΛΤΤ) κνλφθισλνπ, δηαηνκήο 5Υ1,5 mm2. 
• 986 m αγσγψλ γπκλψλ ράιθηλσλ, πνιχθισλσλ δηαηνκήο 25 mm². 
• 422 m ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλνπ δηέιεπζεο θαισδίσλ DN80 
• 685 m ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 90 mm 
• 13 ράιθηλσλ πιαθψλ ειεθηξνδίνπ γείσζεο 
• 40 θξεάηηα ζεκαηνδφηεζεο 0,40 x 0,40 cm κε θαιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 
• 6 θξεάηηα ζεκαηνδφηεζεο 0,60 x 0,40 cm κε θαιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 
• 3 ειεθηξηθφ εξκάξην κηθηνλφκεζεο θαη ζηέγαζεο γλψκνλα ΓΔΖ ηχπνπ ΗΑ 
• 3 πίλαθεο ειεθηξηθήο παξνρήο ηεο εγθαηάζηαζεο θση. ζεκαηνδφηεζεο εληφο εξκαξίνπ ηχπνπ ΗΑ 
• 11 απινί ηζηνί ζεκαηνδφηεζεο γαιβαληζκέλνη. 
• 10 ηζηνί ζεκαηνδφηεζεο κε βξαρίνλα γαιβαληζκέλνη. 
• 6 ερεηηθέο δηαηάμεηο ζεκαηνδφηεζεο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 
• Θαηαζθεπή δηάβαζεο θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο θάησ απφ νδφζηξσκα κήθνπο 273 m. 
• Θαηαζθεπή δηάβαζεο θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο ππφ ην πεδνδξφκην κήθνπο 623 m. 
Έτονηας σπ’ όυη: 

1.  Σελ κειέηε «Θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ Βξαραηίνπ» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 79256/22-05-2020 
Απφθαζε πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΦΔΘ 2758Β/07-07-2020). 

2.  Σελ ππ΄αξηζκ. 81/2021 απφθαζε Γ.. πεξί έγθξηζεο θαη παξαιαβήο ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη 
δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο θπθινθνξίαο» θαη  

3.  Σα ππνβαιιφκελα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο  

4.  Σελ έγθξηζε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο 
θπθινθνξίαο» απφ ην Σερληθφ πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κε ην ππ’ αξ. 11/18-07-
2022 Πρακηικό – Θέμα 34ο . 

Δ Η  Ζ Γ Ο Τ Κ Δ Θ Α 

         Σελ έγθξηζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο 
θπθινθνξίαο». 
  

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο 
Σ.Τ. & ΠΟΙΔΟΓΟΚΗΑ 

 
Γ. ΠΟΙΗΣΖ 

Πνιηηηθφο Κεραληθφο κε Α’ β. 
 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

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

ηνπ άξζξ. 73 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

     Δγκρίνει  ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο 
θπθινθνξίαο», φπσο αλαιπηηθά εκθαλίδνληαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθφ θαη φπσο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή 
κειέηε. 

Tέλος  η κάλσψη  ηης δαπάνης για ηην εθαρμογή ηης εν λόγω κσκλοθοριακής μελέηης θα γίνει από 

ηον Δήμο μας και δεν θα επιβαρσνθεί ο κραηικός προϋπολογιζμός. 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε πήξε αχμ. αξηζκφ 12/2022 

                             Αθνχ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
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Ο Πξφεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                           Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απφζπαζκα 
       Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 
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