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Αριθ.Αποφ 7/2021 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 6/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ 
 
 
ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ΔΣ του Δημου για «Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στη 
Κοινότητα Βάρδας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης»» 
 
Στην, Ανδραβίδα σήμερα  ΔΕΥΤΕΡΑ  17/5/2021 και ώρα 9.00πμ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε τακτικη συνεδρίαση στο Κατάστημα της 
Κοινότητας Ανδραβίδας,  (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ αρ αριθ. ΥΠΕΣ Αριθμ. 
Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ. 8032,Εγκυκλιο οπου περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης 
των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του  covid 19),  ύστερα 
από την με αρ. πρωτ. 5679/5/5/2021. πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου  67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87).  

                        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά ( 7 )  μελών   

                        παρευρέθηκαν   στην συνεδρίαση  εξι(6) και ονομαστικά οι: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
       1.ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  προεδρος  

       2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   

 
       3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
         
        4    ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
        
        5. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
      
        6. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
  
 
              

 
              ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

 

 



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καλφιώτη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος κ.Κεκατος Διονύσιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
και   εισηγούμενος το 2ο θέμα της συνεδρίασης  ειπε τα   εξης: 
 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
Εισηγείται προς στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των 
άρθρων 79 και 82 του .ΚΔΚ  
 Ο πρόεδρος εν συνέχεια αναφέρθηκε  
 
 
Α.Στην Απόφαση της Κοινότητας Βάρδας Αρ. Απ 1/2021 με την οποια το Συμβούλιο 
αποφασίζει ομόφωνα, παρέχει την σύμφωνη γνώμη του, για τα περιοριστικά μέτρα 
κυκλοφορίας στην Κοινότητα Βάρδας όπως παραπάνω αναφέρονται. 
       Ως προς  το θέμα της κατάληψης τμήματος οικοπέδου του Δήμου (που 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θερμοπυλών και Αρχαίας Ολυμπίας), για το 
διάστημα τρείς ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της παρούσας και έως 
31/08/2021, δεν παίρνει θέση γιατί το οικόπεδο δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου 
. 
 
Β.Την  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  ως ακολουθως,  
.   

ΘΕΜΑ : «Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στη Κοινότητα Βάρδας του Δήμου 
Ανδραβίδας Κυλλήνης» 
ΣΧΕΤ.  : 1. Η με αριθ. πρωτ. : 4318/06-04-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας 
«ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ : 
Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης (Κύριος του Έργου), πρόκειται να εκτελέσει το έργο : 
«Αναπλάσεις Έδρας (Λεχαινά) και Ιστορικής Έδρας (Βάρδα) του Δήμου Ανδραβίδας – 
Κυλλήνης», Π/Υ μελέτης : 1.780.000,00 € (με ΦΠΑ), ποσού σύμβασης : 819.965, 62 € (με 
ΦΠΑ) και χρηματοδότηση : «Ε.Σ.Π.Α. Π.Ε.Π. "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020" - ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"», σύμφωνα 
με την αριθ. : 68/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Το ανωτέρω έργο, 
αφορά αναπλάσεις στη Δ.Κ. Λεχαινών και στη Δ.Κ. Βάρδας. 
 
Όσον αφορά τη Κοινότητα Βάρδας, θα γίνουν παρεμβάσεις στις δημοτικές οδούς,  Αρχαίας 
Ολυμπίας (από Θερμοπυλών έως ανώνυμη οδό παράλληλη της οδού Σαλαμίνος) & Αγίου 
Νικολάου (από Κολοκοτρώνη έως Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου). 
Η ανάδοχος εταιρεία με την ανωτέρω σχετική αίτησή της μας διαβίβασε, Τεχνική Έκθεση 
που αφορά τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης – ασφάλισης 
(Συνημμ. Σχέδιο αποτύπωσης Α΄ Φάσης) του πολιτικού μηχανικού κ. Δουρόπουλου Κ. 
Κων/νου, με αριθμό μητρώου ΤΕΕ 90250, ο οποίος έχει δικαίωμα σύνταξης μελετών 
Συγκοινωνιακών Έργων (κατηγορία 10) και αιτείται πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας 
(απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων), για τις ανωτέρω αναφερόμενες οδούς και 
ειδικότερα :   
 

 Την οδό Αρχαίας Ολυμπίας (από Θερμοπυλών έως Ανώνυμη δημοτικό οδό, 



παράλληλη της οδού Σαλαμίνος), Α΄ ΦΑΣΗ, για το διάστημα τρείς 
ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της παρούσας και έως 15/06/2021, 

 Την οδό Αρχαίας Ολυμπίας (από Θερμοπυλών έως τη συμβολή της Αρχαίας 
Ολυμπίας με την Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου), Β΄ ΦΑΣΗ, για το διάστημα από 
16/06/2021 και έως 31/07/2021,    

 Την οδό Αγίου Νικολάου (από Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου έως τη συμβολή με την οδό 
Κολοκοτρώνη), Γ΄ ΦΑΣΗ, για το διάστημα από 01/08/2021 και έως 31/08/2021,    

 Κατάληψη τμήματος οικοπέδου του Δήμου (που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 
Θερμοπυλών και Αρχαίας Ολυμπίας), για το διάστημα τρείς ημερολογιακές 
ημέρες από την έκδοση της παρούσας και έως 31/08/2021. 

 
 

Ο συνολικός χρόνος λήψης των περιοριστικών μέτρων της κυκλοφορίας (απαγόρευση της 
κυκλοφορίας), είναι τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες.      
 
 
      ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ :  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 4313/17.12.2014 *Ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας*, «το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας» (Α’ 57)» όπως ισχύει,  αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«Άρθρο 52 Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας  
 
1.Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των 
μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα 
οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και 
λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και την λειτουργία των χώρων 
στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων 
στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή 
στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο 
οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για 
λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται 
από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  
…..Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις γνωστοποιούνται άμεσα στις κατά τόπους 
υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας…..  
…..Αν από τη λήψη των μέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες 
οδικής μαζικής μεταφοράς , απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων 
Υπηρεσιών..….».  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες 
ρυθμίζονται θέματα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 
και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  
Η εισήγησή της, δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, προ της εισαγωγής στο Δ.Σ. και 
τάσσεται προθεσμία εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή κάτοικος του Δήμου 
μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις του, ενώ η στη συνέχεια 
εκδιδόμενη τοπική κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύεται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 79, παρ. [1.α1], [2] και [4], άρθρο 82 του Ν. 3463/2006 περί κύρωσης του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων και κοινοποιείται στις Αρμόδιες Υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα 
της παρ. 2 του άρθρου 82 του ιδίου ως άνω Νόμου.  



Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα που αναφέρονται σε προσωρινού χαρακτήρα 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας ή ο 
προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας, εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις εκτέλεσης 
εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, ιδιώτες, το Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης ή 
άλλους Δημόσιους Φορείς. Επίσης μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια 
πολιτιστικών η αθλητικών εκδηλώσεων. 
Τα μέτρα αυτά, αν και έχουν προσωρινό χαρακτήρα αντιμετωπίζονται όπως οι 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μόνιμου χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό ακολουθείται η διαδικασία 
που περιγράφεται αναλυτικά ανωτέρω.     
 
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ :  
 

 Διαβιβαστικό έγγραφο της  Αναδόχου εταιρείας του έργου «ALPHADELTA 
CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αρ. πρωτ.: 4318/06-04-2021, 
σχετικά με το αίτημα εφαρμογής περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας (απαγόρευση 
κυκλοφορίας) στη Κοινότητα Βάρδας, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου : 
«Αναπλάσεις Έδρας (Λεχαινά) και Ιστορικής Έδρας (Βάρδα) του Δήμου 
Ανδραβίδας – Κυλλήνης»,  

 
 Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακής Μελέτης και συνημμένα σχέδια πολιτικού 

μηχανικού κ. Δουρόπουλου Κ. Κων/νου, με αριθμό μητρώου ΤΕΕ 90250, ο οποίος 
έχει δικαίωμα σύνταξης μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (κατηγορία 10). 

 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ :  
 

- Οι διατάξεις του άρθρου 73, παρ. 1Β, εδάφιο ν, του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 79, παρ. 1, εδάφιο α4, του Ν.3463/2006,  

- Οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4313/17.12.2014 *Ρυθμίσεις θεμάτων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας*,  

- Η με αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΔ/οικ/502/9-7-2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ περί «έγκρισης 
τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β’/09-07-2003),  

- Η Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. περί έγκρισης προδιαγραφών και οδηγιών 
σήμανσης εκτελούμενων έργων, ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ – (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).  

 
ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ :  
 

- Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  
- Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  
-  Έγκριση της Α.Δ.Σ. από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας, προτείνει στην Επιτροπή ποιότητας 
Ζωής, να αποφασίσει και να εισηγηθεί σχετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο :  
 

 την έγκριση :  α) της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης-ασφάλισης και ρύθμισης της 
κυκλοφορίας, β) της Τεχνικής Έκθεσης για τα τμήματα των οδών όπως 
παρουσιάζονται στα συνημμένα σχέδια,  

 τη λήψη προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας (απαγόρευση της 
κυκλοφορίας), σε τμήματα οδών της Κοινότητας Βάρδας, στο πλαίσιο του έργου: 



«Αναπλάσεις Έδρας (Λεχαινά) και Ιστορικής Έδρας (Βάρδα) του Δήμου 
Ανδραβίδας – Κυλλήνης», όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην αίτηση και 
συνημμένα έγγραφα της αναδόχου εταιρείας. Επιπλέον προτείνεται η παραχώρηση 
τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου για την εγκατάσταση εργοταξιακού 
οικίσκου. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & τηρούμενες ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :  
 

 Δεν εκτελούνται εργασίες μετά την δύση του ηλίου,  
 Όλα τα ανωτέρω κυκλοφοριακά μέτρα θα υλοποιηθούν και θα ισχύσουν μετά την 

έκδοση – έγκριση της ληφθείσας απόφασης του Δ.Σ. από την  Αποκεντρωμένη 
Διοίκησης Πελοποννήσου -  Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων και από την ημέρα 
εγκατάστασης της προβλεπόμενης σήμανσης και για χρονικό διάστημα δυόμισι 
(2,5) μήνες,  

 Τα προς έγκριση περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας (απαγόρευση της κυκλοφορίας) 
και η σχετική οδοσήμανση πρέπει να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:  

1. Άρθρο 9,10,47,48,52-παρ.1,103,104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί Κυρώσεως του ΚΟΚ», 
όπως αναθεωρήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ Α’ – 50/2007) και ισχύει σήμερα,  
2. Η με αρ. πρωτ.: ΔΙΠΑΔ/οικ/502/9-7-2003 Απόφαση ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Έγκρισης Τεχνικής 
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων 
περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946 Β’ /09-07-2003),  
3. Η Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. περί έγκρισης Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων, ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ –(ΦΕΚ 905Β/20-05-2011),  

4.  Η εφαρμογή των εγκεκριμένων προσωρινών περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας μέσω 
της κατάλληλης σήμανσης θα υλοποιηθεί ως κατωτέρω:  

 Με μέριμνα και ευθύνη των αναδόχων του έργου και του επιβλέποντος του 
ορισθέντος από τον Κύριο του έργου.  

 
 Η κοινοποίηση προς κάθε εμπλεκόμενο οργανισμό ή Υπηρεσία και προς τους 

αναδόχους του έργου της Απόφασης που θα εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
και θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου -  Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίων, επέχει τη θέση άδειας για την ανάληψη ενεργειών εκ μέρους 
τους, προς υλοποίηση των εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση 
της κυκλοφορίας).  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
(Αστυνομικό Τμήμα Ανδραβίδας Κυλλήνης) και τους κατοίκους των περιοχών 
εκτέλεσης του έργου, τουλάχιστον ΤΡΕΙΣ (3) ημέρες πριν από την έναρξη των 
εργασιών, για την απαγόρευση της κυκλοφορίας που πρόκειται να εφαρμοσθεί στις 
ανωτέρω οδούς.  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των:  
ι) ΔΙΠΑΔ/οικ/502/9-7-2003 Απόφαση ΥΠ.ΧΩ.Δ.Ε. περί «Έγκρισης Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως 
ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946 Β’ /09-07-2003) συνδυαστικά με την Απόφαση Υπουργού 
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. περί έγκρισης Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων, 
ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ –(ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).  
Οι παραβάτες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εγκρίνονται και εφαρμόζονται μετά την 
έκδοση του παρόντος, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
292 και 420 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 4,52,103,104 και 105 του Ν. 
2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτά αναθεωρήθηκαν με τον Ν. 3542/2007 
(ΦΕΚ α’-50/2007) και ισχύουν σήμερα. 



 
 

                Εν συνεχεία ο πρόεδρος ειπε προς την Επιτροπή :Σας καλώ να Αποφασίσουμε  σχετικα με  
                το θεμα της σημερινής συνεδρίασης. 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά και μετα από διαλογική συζήτηση 
 

                                                Αποφασίζει ομόφωνα,  
Εισηγείται ως προς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλληνης, , υπερ  για 
τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας ,Όσον αφορά τη Κοινότητα Βάρδας, θα γίνουν 
παρεμβάσεις στις δημοτικές οδούς,  Αρχαίας Ολυμπίας (από Θερμοπυλών έως ανώνυμη 
οδό παράλληλη της οδού Σαλαμίνος) & Αγίου Νικολάου (από Κολοκοτρώνη έως Π.Ε.Ο. 
Πατρών – Πύργου). 
Η ανάδοχος εταιρεία με την ανωτέρω σχετική αίτησή της μας διαβίβασε, Τεχνική Έκθεση 
που αφορά τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης – ασφάλισης 
(Συνημμ. Σχέδιο αποτύπωσης Α΄ Φάσης) του πολιτικού μηχανικού κ. Δουρόπουλου Κ. 
Κων/νου, με αριθμό μητρώου ΤΕΕ 90250, ο οποίος έχει δικαίωμα σύνταξης μελετών 
Συγκοινωνιακών Έργων (κατηγορία 10) και αιτείται πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας 
(απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων), για τις ανωτέρω αναφερόμενες οδούς και 
ειδικότερα :   
 

 Την οδό Αρχαίας Ολυμπίας (από Θερμοπυλών έως Ανώνυμη δημοτικό οδό, 
παράλληλη της οδού Σαλαμίνος), Α΄ ΦΑΣΗ, για το διάστημα τρείς 
ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της παρούσας και έως 15/06/2021, 

 Την οδό Αρχαίας Ολυμπίας (από Θερμοπυλών έως τη συμβολή της Αρχαίας 
Ολυμπίας με την Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου), Β΄ ΦΑΣΗ, για το διάστημα από 
16/06/2021 και έως 31/07/2021,    

 Την οδό Αγίου Νικολάου (από Π.Ε.Ο. Πατρών Πύργου έως τη συμβολή με την οδό 
Κολοκοτρώνη), Γ΄ ΦΑΣΗ, για το διάστημα από 01/08/2021 και έως 31/08/2021,    

 Κατάληψη τμήματος οικοπέδου του Δήμου (που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 
Θερμοπυλών και Αρχαίας Ολυμπίας), για το διάστημα τρείς ημερολογιακές 
ημέρες από την έκδοση της παρούσας και έως 31/08/2021. 

 
 

Ο συνολικός χρόνος λήψης των περιοριστικών μέτρων της κυκλοφορίας (απαγόρευση της 
κυκλοφορίας), είναι τέσσερις (4) ημερολογιακοί μήνες.      
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
                                       Ακριβές απόσπασμα 
                                      
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                         ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 



 
 
 
 


