
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                        
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                              

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τησ  21ησ/ 24.10.2022 Σακτικήσ υνεδρίαςησ  
του Δημοτικοφ υμβουλίου του Δήμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 68/2022 

Θζμα 4ο: Ζγκριςη κυκλοφοριακών ρυθμίςεων τησ μελζτησ : «Μελζτη λειτουργίασ και 
διαχείριςησ φαναριών οδικήσ κυκλοφορίασ». 

 
ιμερα τθν 24η του μηνόσ Οκτωβρίου  ημζρα Δευτζρα του ζτουσ 2022 και ώρα 20.00 ςυνιλκε ςε 
τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΗ ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ 
φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 8283/20.10.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου κ. Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
3852/2010 άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ 
κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ  παραβρζκθκε.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν 
παραβρζκθκαν παρόντα δζκα εννζα (19) μζλθ και ονομαςτικά οι : 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
       1.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ, Πρόεδροσ                                               1. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ    

2. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ                                                                  2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ 

       3.    Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                         3. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ. 
4. Καλλίρθ Μαρία                                                                                     4. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ              
5. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                          5. Περρισ Νικόλαοσ 
6.  Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                               6. ταμπεδάκθσ Παναγιϊτθσ 
7.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                   7. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ 
8. δράλθσ Μιχαιλ                                                                                  8. Λιάκοσ Μιχαιλ 
9. ιάχοσ Ανδρζασ 
10.  Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                (Οι οποίοι δεν προςιλκαν,                                                                                                                 
11.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       αν και κλικθκαν νόμιμα).                                                                                                                                                                  
12.   Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
13.   Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ                                                                                 

        14.    Πανταηισ Παναγιϊτθσ                                                                             
        15.    Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ    
        16.  Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ                                                                                                                                                                                                                               
        17.   Μπιτςάκου Αςπαςία                 
        18.  Δθμθτρίου Μαρία                      
        19.    Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ               (αποχϊρθςε ςτο 2ο  ΘΗΔ)                                                                          
                                                                                        
            τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
            Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ. :  
              1. Ευάγγελοσ Δαγρζσ                         Πρόεδροσ  Νεράντηασ 
              2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ                    Πρόεδροσ Σαρςινων 
              3. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ                 Πρόεδροσ   Κρθνϊν    
              4. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ             Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ       
              5. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                    Πρόεδροσ Πουλίτςασ              
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                 
 

  
        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ            Πρόεδροσ  τιμάγκασ        2. Μπουγάσ Κων/νοσ               Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου                4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ          Πρόεδροσ  Βραχατίου       
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5.   Μπακιρτηισ Εμμανουιλ      Πρόεδροσ Χαλκείου           6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ  Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ           Πρόεδροσ Μπολατίου         8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9. Κεχαγιάσ Περίανδροσ            Πρόεδροσ Βοχαικοφ            10. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ  Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ 

         
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.  
 

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 4ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςη κυκλοφοριακών ρυθμίςεων 
τησ μελζτησ : «Μελζτη λειτουργίασ και διαχείριςησ φαναριών οδικήσ κυκλοφορίασ» και ζδωςε το 
λόγο ςτον Αντιδιμαρχο Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν κ. ιάχο, ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν  τθν κάτωκι 
ειςιγθςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ : 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο 
θπθινθνξίαο». 
  
τετ: 1. Κειέηε «Θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ Βξαραηίνπ» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 79256/22-05-2020 
Απφθαζε Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΦΔΘ 2758Β/07-07-
2020). 
            2. Ζ ππ΄αξηζκ. 81/2021 απόυαση Γ.. πεξί έγθξηζε θαη παξαιαβήο ηεο κειέηεο «Κειέηε 
ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο θπθινθνξίαο». 
 
1. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΛΔΣΗ 
Α: ΜΔΛΔΣΗ 

1. πεξεζία εθπφλεζεο : Ρκήκα κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ Ρερληθψλ έξγσλ  
2. Αξ. Κειέηεο:   04/2020  
3. Ξξνυπνινγηζκφο : 15.405,88 € (ρσξίο ΦΞΑ) απφ πηζηψζεηο  ΠΑΡΑ 2020 
4. Απφθαζε έγθξηζεο κειέηεο:  145/2020 απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Β. ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 

1. Ζκεξνκελία δεκνπξαζίαο : 22-09-2020 
2. Έγθξηζε απνηειέζκαηνο Ν.Δ.: απφθαζε 285/2020 Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
3. Δπηηεπρζείζα έθπησζε : 61,00 % 
4. Ζκεξνκελία ππνγξαθήο ζπκθσλεηηθνχ : 23-07-2018 
5. Ξνζφ ζπκθσλεηηθνχ (ρσξηο ΦΞΑ) :  6.008,29 €    
6. Αλάδνρνη :  Ιεβέληε Πνθία, Αγξνλφκνο-Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 
      Ξαιαηνρσξηλφο Ξαλαγηψηεο, Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο θαη 

                               Ξαπαζππξνπνχινπ Θσλ-λα, M.Sc. Αγξνλφκνο-Ρνπνγξάθνο Κεραληθφο 

7. Δπηβιέπσλ: Γεκήηξηνο Ξνιίηεο 
 

Γ. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ  
  
Αληηθείκελν ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ νδηθήο 
θπθινθνξίαο ζηνπο θφκβνπο ησλ παξαθάησ νδψλ: 
i. Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ θαη νδνχ Ληθεηαξά, ζηνλ νηθηζκφ Βξαράηη Θνξηλζίαο 
ii. Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ θαη νδνχ Θ. Βαζηιείνπ ζηνλ νηθηζκφ Βξαράηη Θνξηλζίαο 
iii. Αγ. Καξίλαο θαη Θξελψλ-Κνπιθίνπ ζην χςνο ηνπ Η.Λ. Αγ. Ρξχθσλα 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. 

Πχκθσλα κε ηελ γεληθή κειέηε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ (1ν ζρεηηθφ) έρεη γίλεη ε πξφβιεςε ηνπνζέηεζεο 
ζπζηήκαηνο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο ζηνλ θφκβν ΠΔΟ Κορίνθοσ - Πατρών και Νικηταρά θαη ζηνλ θφκβν 
ΠΔΟ Κορίνθοσ - Πατρών και Θ. Βασιλείοσ δηφηη ηθαλνπνηνχληαη νη εμήο απαηηήζεηο: 
✓ Δμππεξέηεζε φισλ ησλ θηλήζεσλ ζηνλ θφκβν, 
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✓ 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 ΞΔΝ Θνξίλζνπ - Ξαηξψλ 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 Ξ.Δ.Ν Θνξίλζνπ – Ξαηξψλ κε θνξά θίλεζεο πξνο ηελ νδφ Ξ.Δ.Ν Θνξίλζνπ – Ξαηξψλ 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 ΞΔΝ 

Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ – 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 Ππκβνπιίνπ 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. Ν 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. Πηνλ 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 Ππκβνπιίνπ 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. Ν 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. 

Πηελ 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 ΞΔΝ Θνξίλζνπ - Ξαηξψλ θαη Ληθεηαξά θαη ζηνλ θφκβν ΞΔΝ Θνξίλζνπ - Ξαηξψλ θαη Θ. Βαζηιείνπ. Πηα 

ππνβαιιφκελα ηεχρε γίλεηαη πιήξεο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ νη νπνίεο 

ζπλνπηηθά είλαη νη παξαθάησ: 

Α. Γηα ηνλ θφκβν ΞΔΝ Θνξίλζνπ – Ξαηξψλ 

 

1. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζε φιεο ηηο πξνζβάζεηο ηνπ 

θφκβνπ επί ησλ νδψλ Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ 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 Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ. 

3. Ζ δηαγξάκκηζε ηξηψλ δηαβάζεσλ πεδψλ επί ησλ δπν πξνζβάζεσλ ηεο νδνχ Ληθεηαξά θαη επί ηελ αλαηνιηθήο 

πξφζβαζεο ηνπ θφκβνπ επί ηεο νδνχ Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ. 

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. 
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7. Ζ εγθαηάζηαζε ξπζκηζηηθήο ζήκαλζεο ππνρξεσηηθήο δηαθνπήο πνξείαο (πηλαθίδα Ο2) επί ησλ λέσλ ηζηψλ 

ζεκαηνδφηεο επί ηεο νδνχ Ληθεηαξά. 

8. Ζ ηνπνζέηεζε ξπζκηζηηθήο πηλαθίδαο Ο-49 γηα ππνρξεσηηθή θαηεχζπλζε πνξείαο πξνο ηα εκπξφο επί ηεο 

αλαηνιηθήο πξφζβαζεο ηεο νδνχ Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ. 

9. Ζ εγθαηάζηαζε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε 

απφζηαζε 20 κέηξσλ απφ ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο (πηλαθίδα Ο40). 

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 Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ - νδνχ Θ. Βαζηιείνπ: 

 

1. Ζ εγθαηάζηαζε θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζε φιεο ηηο πξνζβάζεηο ηνπ 

θφκβνπ επί ησλ νδψλ Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ 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 Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ. 

3. Ζ εγθαηάζηαζε αλαιάκπνληνο θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε θίηξηλνπ ρξψκαηνο 120 κέηξα δπηηθά ηεο ζπκβνιήο 

ησλ νδψλ Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ – Ξαηξψλ 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 Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ. 

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 Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ 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 Ο2) 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 Ο27) επί ησλ πξνζβάζεσλ ηεο νδνχ Ξ.Δ.Ν. Θνξίλζνπ-Ξαηξψλ. 

11. Ζ εγθαηάζηαζε ξπζκηζηηθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε 

απφζηαζε 20 κέηξσλ απφ ηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο (πηλαθίδα Ο40). 

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. 
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Πηελ 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. 

 

• 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 (Λ) κνλφθισλνπ, δηαηνκήο 21Σ1,5 mm2. 

• 65 m θαισδίνπ J1VV-R (Λ) κνλφθισλνπ, δηαηνκήο 5Σ1,5 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. 

Έτοντας σπ’ όυη: 

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

2.  Ρελ κειέηε «Θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ Βέινπ» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.  2421/07-01-
2021Απφθαζε Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ (ΦΔΘ 305Β/28-
01-2021) 

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

4.  Ρα ππνβαιιφκελα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο  

5.  Ρελ έγθξηζε θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ νδηθήο 
θπθινθνξίαο» απφ ην Ρερληθφ Ππκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ κε ην ππ’ αξ. 
11/18-07-2022 Πρακτικό – Θέμα 33ο . 

Δ Η Π Ζ Γ Ν  Κ Δ Θ Α 
         Ρελ έγθξηζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ 
νδηθήο θπθινθνξίαο». 
  

Ν Ξξντζηάκελνο Γ/λζεο 
Ρ.. & ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ 

Γ. ΞΝΙΗΡΖΠ 

Ξνιηηηθφο Κεραληθφο κε Α’ β. 
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  Ν Ξξφεδξνο αλέθεξε φηη γηα ηα αλσηέξσ έρεη εηζεγεζεί ζεηηθά ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ, κε ηελ ππ’αξηζ. 16/2022  [ΑΓΑ : ΩΑΖΘΩ9Ξ-Ζ5Μ]απφθαζή ηεο θαη θάιεζε ην Ππκβνχιην λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
• Εγκρίνει ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ηεο κειέηεο «Κειέηε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο θαλαξηψλ 

νδηθήο θπθινθνξίαο», φπσο αλαιπηηθά εκθαλίδνληαη ζην αλσηέξσ εηζεγεηηθφ θαη φπσο 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή κειέηε. 

Tέινο  ε θάιπςε  ηεο δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ θπθινθνξηαθήο κειέηεο ζα γίλεη 

απφ ηνλ Γήκν καο θαη δελ ζα επηβαξπλζεί ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο. 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 68/2022 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
 

                                                                  ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   
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