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     Α Π O Φ Α Σ Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  26/2021

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της
                   Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου έμπροσθεν των εγκαταστάσεων

        της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ), στα πλαίσια κατασκευής
        του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK).  

                               
        Σήμερα την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη  και  ώρα  13:00,  (χρόνος  έναρξης)  έως  13:30  (χρόνος  λήξης),
πραγματοποιήθηκε  τακτική  διά  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα
μέτρα κατά του κορωνοϊού), συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά την
υπ'  αριθ.  9779/18-06-2021  πρόσκληση  του  Προέδρου  της  κ.  Σακελλαρίου
Αναστάσιου - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα
μέλος  της,  καθώς  και  στον  Πρόεδρο  του  συμβουλίου  της  Κοινότητας  Αγίων
Θεοδώρων, προκειμένου να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλω
επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα επτά (7), ο
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες: 1.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  Πρόεδρος  –  Αντιδήμαρχος,
2.Παντελέου  Κων/νος  -  Αντιδήμαρχος,  3.Ράτης  Σπυρίδων  -  Αντιδήμαρχος,
4.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  5.Σακελλαρίου  Ευθύμιος,   6.Δέδες  Δημήτριος,
7.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Μη συμμετέχοντες: Ουδείς.

Επίσης  δεν συμμετείχε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων
Θεοδώρων κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Επί  του 1ου θέματος της συνεδρίασης,  ο κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. 055/29-04-2021 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 6606/05-05-2021) αίτηση
του κ. Χρύσανθου Μαραβέα - Πολιτικού Μηχανικού, νομίμου εκπροσώπου της Χ.
Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε., η οποία κατατέθηκε για λογαριασμό της εταιρείας
ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ)  ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ δυνάμει  της  ΔΔΕ-85/ΕΓΚ-
μγ/09-04-2021  εξουσιοδότησης,  περί  έγκρισης  τομής  στην  ΠΝΕΟ  Αθηνών  -
Κορίνθου και των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με συνημμένα όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και τοπογραφικά σχέδια. 
2. Το υπ΄ αριθ. 7335/17-05-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Τεχνικών
Έργων  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &  Υπηρεσιών  Δόμησης  προς  το  Τοπικό  Συμβούλιο
Κοινότητας  Αγίων  Θεοδώρων  για  λήψη  απόφασης  περί  προσωρινών
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κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Αθηνών - Κορίνθου από την ΧΘ 69+870
έως  την  ΧΘ  70+350  (νυν  δημοτικό  οδικό  δίκτυο)  έμπροσθεν  εγκαταστάσεων
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) στα πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης
καλωδίων (DUCT BANK), στο οποίο αναλυτικά αναφέρονται τα εξής: 
"Σας  ενημερώνουμε ότι  με  τα αριθμ πρωτοκ.  5404/14-04-2021 και  6606/05-05-
2021 έγγραφα  της μελετητικής εταιρείας Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε
κατατέθηκαν  στην  υπηρεσία  μας  α)  εξουσιοδότηση  της  εταιρείας  MΟΤΟΡ ΟΙΛ
(ΕΛΛΑΣ)  σχετικής  με  κατάθεση  αίτησης  ,  μελετών ,  εγγυητικών επιστολών  για
έγκριση  τομής  οδοστρώματος  β)  τεχνική  έκθεση  αδειοδότησης  προσωρινής
παρακαμψης  του  Πολ.  Μηχανικού  κ.  Χ.  Μαραβέα  γ)  Το  από  Απριλίου  2021
τοπογραφικό διάγραμμα προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του ανωτέρω
μηχανικού  δ)  Η  από Απριλίου  2021  οριζοντιογραφία  διεύλευσης  καλωδίων  του
ανωτέρω μηχανικού . 
Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  τεχνική  έκθεση  η  εταιρεία  MOTOΡ  ΟΙΛ  (ΕΛΛΑΣ)
πρόκειται  να  ξεκινήσει την  κατασκευή του έργου της νέας όδευσης καλωδίων
(DUCT BANK) των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Στα πλαίσια του ανωτέρω έργου
και προκειμένου να είναι δυνατή η διέλευση καλωδίων εγκάρσια της Π.Ε.Ο Αθηνών
–  Κορίνθου  η  εταιρεία  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)  μας  ενημερώνει  ότι  απαιτείται  η
διενέργεια  τομής  επί  της  Π.Ε.Ο Αθηνών Κορίνθου   έμπροσθεν  εγκαταστάσεων
διυλιστηρίου  (η  θέση  της  οποίας  παρουσιάζεται  στο  αριθμ  Σχεδ.  01  –
οριζοντιογραφία & τομή διεύλευσης καλωδίων ) μήκους 8,00 μ (όσο το πλάτος της
οδού ) πλάτους 5,50 μ (συμπεριλαμβανομένων των ορυγμάτων της εκσκαφής) και
βάθους 3,85 μ  
Όπως είναι  γνωστό με  την  αριθμ ΔΟΥ/οικ/97/09-01-2017 απόφαση  Υπουργού
Υποδομών  και  Μεταφορών  (Φ.Ε.Κ.  τ.Α.Α.Π.08/27-01-2017)  αποχαρακτηρίστηκε
παλαιό οδικό τμήμα της Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.)  Αθηνών – Κορίνθου συνολικού
μήκους 3368,26 μ  που διέρχεται από την Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων και
από  τις  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  MOTOR  OIL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  από την  Χ.Θ.
68+062,45  έως  Χ.Θ.  71+430,71  και  εντάχθηκε  στο  Δημοτικό  Οδικό  Δίκτυο  του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων . 
Κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της τομής το οποίο σύμφωνα
με την ανωτέρω τεχνική έκθεση ανέρχεται σε 7 (επτά  ) ημέρες και προκειμένου να
είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών προτείνεται η παράκαμψη της ΠΕΟ Αθηνών
– Κορίνθου στο ύψος των έργων κατασκευής της νέας όδευσης καλωδιών (Duct
Bank)  των  διυλιστηρίων   από  την  ΧΘ  69+870  έως  την  ΧΘ  70+350.    Η
παρακαμπτήρια  οδός  που  θα  χρησιμοποιηθεί  κατά  την  διάρκεια  των  έργων
πλάτους  3,25μ   ανά  λωρίδα  κυκλοφορίας   χαράζεται  παράλληλα  της  ΠΕΟ
βορειότερα  και  καταλαμβάνει  τμήμα  του  υφιστάμενου  χώρου  στάθμευσης  των
διυλιστηρίων . Η κυκλοφορία των οχημάτων προς και από την παρακαμπτήρια οδό
θα γίνεται  μέσα από τις υφιστάμενες συνδέσεις του χώρου στάθμευσης με την
ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου .  Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση με την παραπάνω
πρόταση μπορούν να διεξαχθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή
του έργου εγκάρσια της ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου εξασφαλίζοντας την αδιάκοπη
και ασφαλή κίνηση των οδηγών.  Οι  προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που αφορούν την παράκαμψη της ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου κατά το
στάδιο των εργασιών διάρκειας 7 ( επτά )  ημερών  καθώς και οι προτεινόμενες
κυκλοφοριάκες  ρυθμίσεις  με  την  αναγκαία   οριζόντια  και  κατακόρυφη σήμανση
παρουσιάζονται στο από Απριλίου 2021 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχ. κ
Χ. Μαραβέα. Μετά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική



έκθεση το οδόστρωμα και η κυκλοφορία θα αποκατασταθούν στην προγενέστερη
(σημερινή ) κατάσταση. 
Λόγω της αναγκαιότητας από πλευράς ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ  εκτέλεσης του έργου
της  νέας όδευσης καλωδίων (DUCΤ  BANK) και  προκειμένου να αποφευχθεί  η
πιθανότητα  εκτέλεσης  εργασίων  επί  του  οδοστρώματος  της  Π.Ε.Ο  Αθηνών
Κορίνθου και της ταυτόχρονης διεξαγωγής της κυκλοφορίας οχημάτων από το ίδιο
σημείο   ,  η  υπηρεσία  μας  δεν  έχει  αντίρρηση  ως  προς  την  προτεινόμενη
παράκαμψη της Π.Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου σύμφωνα με τα κατατεθειμένα σχέδια
και για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών . 
Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας και κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα των
εργασιών   η  εταιρεία  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ  θα  οφείλει  1)  να  τοποθετεί  και  να
συντηρεί  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  ,  την  πρότυπη  Τεχνική
Προδιαγραφή  Σήμανσης  εκτελούμενων  έργων  εντός  και  εκτός  κατοικημένης
περιοχής  καθώς  και  τις  εγκεκριμένες μέλετες  ,    τις  απαιτούμενες  πινακίδες
σήμανσης  ,  φανούς  αντανακλαστικά,  προειδοποιητικές  και  πληροφοριακές
πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται
με  αποκλειστική  μέριμνα  και  ευθύνη  της  η  ομαλή  και  ασφαλής  διεξαγωγή  της
κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή της παράκαμψης και των έργων  2) να
λαμβάνει     όλα  τα  προβλεπόμενα  και  απαραίτητα  μέτρα  προστασίας  των
εργαζομένων 3) να προβεί σε απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των
προσωρινών  ρυθμίσεων  4)  να  αναλάβει  το  συνολικό  κόστος  εφαρμογής  των
προτεινόμενων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  5) Η συντήρηση και η
επισκευή του οδικού δικτύου το οποίο θα εγκαταστήσει η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ θα
βαρύνει  αποκλειστικά  την  ίδια  ,  η  οποία  θα  είναι  υποχρεωμένη  με  δικές  της
δαπάνες  και  με  δική  της  ευθύνη  να  αποκαθιστά  κάθε  βλάβη  η  οποία  θα
παρουσιαστεί (καθιζήσεις, φθορά ασφαλτικών στρώσεων κ.λ.π ) 
Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος εκτέλεσης των εργασίων η
εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ οφείλει  να προβεί στην αποκατάσταση του οδοστρώματος
της ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου στην προ των εργασιών  κατάσταση σύμφωνα με τις
ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές  προκειμένου η κυκλοφορία να επανέλθει στην
πρωταρχική της θέση . 
Πριν  την  εκτέλεση  εργασιών  απαιτείται  η  έκδοση  σχετικής  άδειας  τομής  της
υπηρεσίας μας καθώς και η προβλεπόμενη απόφαση Αστυνομικού Δ/ντη Νομού
Κορινθίας. 
Παρακαλούμε τα αρμόδια όργανα του Δήμου για την λήψη απόφασης  επί των
προτεινόμενων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων".
3. Η υπ΄ αριθ. 17/03-06-2021 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 8983/08-06-2021) Απόφαση
του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων με την οποία γνωμοδοτεί θετικά
σχετικά με το θέμα. 
4. Η  υπ΄  αριθ.  9340/14-06-2021  Ανακοίνωση,  με  συνημμένα  τα  αποδεικτικά
δημοσίευσής της στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και των Κοινοτήτων, με
την  οποία  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  φορείς  και  πολίτες  προκειμένου  να
υποβάλλουν προτάσεις - παρατηρήσεις για το εν λόγω θέμα.  
5. Το  γεγονός  ότι  δεν  κατατέθηκε  καμία  πρόταση  –  παρατήρηση  εντός  του
ταχθέντος χρονικού διαστήματος. 
6. Το από 18-06-2021 έγγραφο του Προέδρου, με το οποίο είχε προτείνει στα μέλη
της Επιτροπής να εγκρίνουν τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Δέδε Δημητρίου)

Εγκρίνει  τις  προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  επί  της  ΠΕΟ Αθηνών  -
Κορίνθου από τη ΧΘ 69+870 έως την ΧΘ 70+350 (νυν δημοτικό οδικό δίκτυο)
έμπροσθεν  εγκαταστάσεων  εταιρείας  ΜΟΤΟΡ  ΟЇΛ  (ΕΛΛΑΣ)  στα  πλαίσια
κατασκευής  του  έργου  νέας  όδευσης  καλωδίων  τους  (DUCT BANK),  και
συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ.
7335/17-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή σχετικά με το θέμα, καθώς και τα  από
Απρίλιο 2021, συνταχθέντα από τη Χ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ..Ε.,  Τεχνική
Έκθεση,  τοπογραφικό  διάγραμμα -  οριζοντιογραφία  & τομή διέλευση καλωδίων
από την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου και  τοπογραφικό διάγραμμα -  κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις/παράκαμψη  στο  στάδιο  διακοπής  της  κυκλοφορίας/εκτέλεση  των
εργασιών το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  26/2021.

Ο Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος                        Τα Μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                              Παντελέου Κων/νος 

                                                                                Ράτης Σπυρίδων 
                                              
                        Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Σακελλαρίου Αναστάσιος                                     
                                                                                Δέδες Δημήτριος               

                                                                                Σακελλαρίου Ευθύμιος    
                                 
                                                                                Σταυρόπουλος Κων/νος
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