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          Στο Ευπάλιο του Δήμου Δωρίδος, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00 πμ το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του Δημαρχείου του Ευπαλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 
16156 / 54 / 22.01.2019 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 1η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους 
κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 27ο  
Η.Δ. 

Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργία κόμβου σύνδεσης Περιφερειακής Οδού 
Άμφισσας με οδό προς Αγία Ευθυμία (Ε.Ο.48) 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Ευάγγελος Κατσαγούνος 
 
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Ψυχογιός, κάλεσε τον κ. Ευστάθιο Κάππο, Περιφερειακό Σύμβουλο με 
τον συνδυασμό της Πλειοψηφίας « Αλλάζουμε στην Καρδιά της Ελλάδας», να αναπληρώσει τη 
Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου   κ. Αφροδίτη Μηλίδου,  η οποία απουσιάζει από την 
τρέχουσα συνεδρίαση, λόγω κωλύματος, και ν’ ασκήσει τα καθήκοντα αυτής κατά την τρέχουσα 
συνεδρίαση, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του 
Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 16853/6-4-2011 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Πρότυπος Κανονισµός 
Λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου» ΦΕΚ Β'/ 661/20-04-2011 και Α∆Α: 4ΑΓΝΚ-Ζ), το 
οποίο  αναφέρει αυτολεξεί: «Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από 
τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου». Ο 
κ. Ευστάθιος Κάππος αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου και άσκησε χρέη Γραμματέα 
του Περιφερειακού Συμβουλίου για την τρέχουσα 1η Τακτική Συνεδρίαση. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. 
Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:  

 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ.: Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία  √ 
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος   √ 13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης   √ 14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος   √ 15 Γκλέτσος Απόστολος   √ 
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος   √ 
19 Μπακομήτρος Κων/νος  √  «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας   √ 17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα  √ 18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων  √  «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης   √  «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Μέτσιος Μιλτιάδης- Αναστάσιος  √  
26 Σανιδάς Χαράλαμπος   √ 
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης   √ 
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 19 12 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 14 6 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα ένα 
(51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα τρεις (33), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη υπηρεσιακού 
Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ασημίνα Μπακάρα. Στη 
συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Φώτης Παπαευσταθίου, 
υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε το λόγο στον 
εισηγητή του 27ου θέματος ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, κ. Ευάγγελο Κατσαγούνο, ο οποίος έθεσε 
υπόψη του σώματος την  με αριθμ πρωτ. 12485/ 499/ 17.01.2019 εισήγησή του, και ανέφερε τα 
ακόλουθα:  
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Η υπόψη μελέτη αφορά την κυκλοφοριακή μελέτη για την δημιουργία κόμβου σύνδεσης της 
μελετηθείσας Περιφερειακής Οδού Άμφισσας με την υφισταμένη Οδό προς Αγία Ευθυμία 
(Ε.Ο.48) για την ασφαλή σύνδεση της νέας αυτής οδού με την υφιστάμενη Ε.Ο 48 και την 
αποφυγή ατυχημάτων. 

2. Το Κάστρο της Άμφισσας το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο Αρχαιολογικό μνημείο της 
Πόλης στερείται ουσιαστικής οδικής πρόσβασης, όπως και γενικά το δυτικό τμήμα της Πόλης 
με σημαντικές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος Χάρμαινα κλπ. 
Η πρόσβαση σήμερα γίνεται από το κέντρο της πόλης ή τις δυτικές συνοικίες, μέσα από 
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δαιδαλώδεις διαδρομές διαμέσου του αστικού ιστού και οδούς εν γένει περιορισμένων 
γεωμετρικών στοιχείων και έντονης κλίσης, χωρίς σαφή γεωμετρία και κατεύθυνση που 
οδηγούν σε περίπορεία και γενικά λειτουργούν αποτρεπτικά στον επισκέπτη και σε όποιον 
θέλει να επισκεφθεί το Κάστρο τη Χάρμαινα κλπ. 

Η μελετηθείσα οδός αποτελεί τμήμα της προβλεπόμενης στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ Περιφερειακής 
οδού Άμφισσας, η οποία αρχίζοντας νότια από τη διασταύρωση με την Εθνική οδό No 48 
προς Αγία Ευθυμία - Λιδωρίκι κινείται δυτικά της πόλης διερχόμενη ανάντη του Νοσοκομείου, 
της Χάρμαινας, του Κάστρου, και των Αγίων Αναργύρων. 

Στη συνέχεια φθάνει έως την Επαρχιακή οδό προς Σπερχειόδα βόρεια της πόλης και 
ακολούθως στρεφόμενη νότια κινείται ανατολικά του οικιστικού ιστού και της επέκτασης του 
Ρυμοτομικού Σχεδίου για να καταλήξει στο οδικό τμήμα της Βόρειας εισόδου Άμφισσας, το 
οποίο εξασφαλίζει τη σύνδεση με την Ε.Ο Μπράλου Ναυπάκτου. 

Το έργο της παρούσας φάσης, όπως αναφέρεται και παραπάνω αποσκοπεί στην δυνατότητα 
άμεσης σύνδεσης και πρόσβασης στο Κάστρο της Άμφισσας, τη Χάρμαινα και παράλληλα στη 
δυνατότητα οδικής εξυπηρέτησης της Δυτικής πλευράς της πόλης. 

Η μελέτη και κατασκευή του πρώτου τμήματος της προβλεπόμενης από το ΓΠΣ Περιφερειακής 
οδού Άμφισσας, με σύνδεση στην αρχή με την οδό Άμφισσας- Αγίας Ευθυμίας, η οποία 
αποτελεί οδό του Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου και του βασικού οδικού δικτύου της 
περιοχής, θα εξασφαλίσει όχι μόνο μια ικανοποιητική σύνδεση και πρόσβαση του σημαντικού 
Αρχαιολογικού μνημείου του Κάστρου, συμβάλλοντας στη περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση 
του, αλλά και στην ασφαλέστερη σύνδεση των δυτικών συνοικιών, για τις οποίες τμήματα του 
υπάρχοντος δικτύου σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν τη μοναδική διαδρομή με ότι αυτό 
συνεπάγεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Ο Ισόπεδος Κόμβος σύνδεσης με την οδό προς Αγία Ευθυμία - Λιδωρίκι κλπ (Ε.048) 
χωροθετείται νότια της Πόλης και της περιοχής του Νοσοκομείου Άμφισσας, επί της Ε.Ο 48 
και σε απόσταση περί τα 1.200μ από τον Ισόπεδο κυκλικό Κόμβο της νότιας εισόδου της 
Πόλης. 

3. Με το αρ, 222/Α/ 20-8-1955 ΒΔ «περί καθορισμού των εθνικών οδών κατά τις διατάξεις του 
ν.3155/55» καθορίσθηκε το εθνικό οδικό δίκτυο. Με την αριθμ. Γ25871/9-7-63 ΦΕΚ 319/Β/23-
7- 63) Απόφαση έγινε η αρίθμηση των οδών του εθνικού οδικού δικτύου. Με την 
αριθμ.ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/95 Απόφαση (ΦΕΚ 30/Β/19-1-96) έγινε η κατάταξη των εθνικών οδών.  
Εξ αυτών των διατάξεων κατατάσσεται η αριθμ. Εθνική οδός Νο48 στο τμήμα της: «Λιβαδειά - 
Αράχωβα - Δελφοί - Αμφισσα - Λιδωρίκι-Ξηροπήγαδο" στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο, 

4. Με την παρ.1 της αριθμ.62240/698/2011 Απόφασης Περιφερειάρχη Στερεός Ελλάδας (ΦΕΚ 
2190/Β/30-9-2011) καθορίσθηκαν οι οδοί του Εθνικού οδικού δικτύου για τις οποίες την 
αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης ευθύνη είχε η πρώην ΔΕΣΕ/ΠΣΕ 
σύμφωνα με την ενότητα Α1 της αρ. 44070/2194/25-5-2009 (ΦΕΚ 270 ΑΑΠ/10-6-2009) 
απόφασης του Γ.Γ της Περιφέρειας Στ .Ελλάδας και ανατέθηκε στις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων 
των Περ. Ενοτήτων για το οδικό τμήμα που βρίσκεται στα διοικητικά όρια εκάστης. Στην ΔΤΕ 
της Π.Ε, Φωκίδας ανατέθηκε η Ε.Ο. Νο27 για το τμήμα όρια νομού Φωκίδας-Παράκαμψη 
Γραβιάς-Παράκαμψη Ελαιώνα-Παράκαμψη Άμφισσας έως τον Κόμβο Κ2 (κόμβος Αγ, 
Αποστόλων) συνάντηση με την Ε.Ο.48" 

5. Με την παρ.4 της αριθμ.62240/698/2011 Απόφασης Περιφερειάρχη Σ τ. Ελλάδας (ΦΕΚ 
2190/Β/30 9-2011) ανατέθηκε στις ΔΤΕ των Περιφ. Ενοτήτων η εκπόνηση και έγκριση 
μελετών του αρθ.52 του Κ.Ο.Κ. όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τις 
ανωτέρω εθνικές οδούς. Δηλαδή διατηρήθηκε σε ισχύ το αρθ.Α7 της αριθμ.44070/2194/25-5-
2009 (ΦΕΚ 270 ΑΑΠ/10-6-2009) απόφασης του ΓΓ της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με την οποία 
η αρμοδιότητα της συντήρησης όλων των υπολοίπων δημόσιων οδών καθώς και των 
τμημάτων των ανωτέρω οδών που βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών, είναι 
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οι δήμοι και οι κοινότητες 
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/1999(ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014 και την εγκύκλιο 3 (ΔΟΥ/οικ/220/15.01,2015-ΑΔΑ 
Ω37Χ1-2ΥΑ) "Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας λαμβάνονται με αποφάσεις 
του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας τους, με βάση 
μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. 
Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

7. Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς, ότι μόνο το τμήμα της Περιφερειακής οδού Άμφισσας 
που συμβάλει στον υπόψη κόμβο ανήκει στην αρμοδιότητα του οικείου Δήμου Δελφών καθότι 
αποτελεί οδό περιμετρικά της πόλης της Άμφισσας., ενώ ο Κόμβος σύνδεσης που 
δημιουργείται επί της Ε.Ο 48 ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας. 

8. Η κυκλοφοριακή μελέτη σχεδιασμού του κόμβου, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της ΔΤΥ 
του Δήμου Δελφών στις 28.11.2018 και περιλαμβάνει Οριζοντιογραφία, Μηκοτομή, Διατομές, 
Τυπικές Διατομές που αφορούν το τμήμα της Κύριας οδού και της συμβάλλουσας στη περιοχή 
του κόμβου και Τεχνική Έκθεση. 

9. Με το αρ.πρωτ.11599/26.7.2018 έγγραφο της Δ.Τ.Υ Δήμου Δελφών προς τη Δ.Τ,Ε Π.Ε 
Φωκίδας, διαβιβάσθηκε σε αυτήν αντίγραφο, η οποία στη συνέχεια με το υπ. Αριθμ. πρωτ. 
176621/2934/26-07-2018 και με ημερομηνία 31/7/2018 έγγραφο της διαβίβασε στη Δ.Τ.Ε 
Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας για τις δικές της ενέργειες. 

10.Από τον έλεγχο της μελέτης διαπιστώνεται ότι στη Κύρια οδό στη περιοχή ανάπτυξης του 
Κόμβου, η οποία αφορά τμήμα της Ε.Ο. 48, δεν προτείνονται ουσιαστικές επεμβάσεις, παρά 
μόνο δημιουργία επιφανειών αποκλεισμού με διαγραμμίσεις, λωρίδων επιβραδύνσεων 
αναμονής και αριστερών στροφών με διευρύνσεις όπου απαιτείται, με σκοπό την καθοδήγηση 
των οδηγών και τις ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας του Κόμβου 

11.Η έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης του θέματος τέθηκε υπόψη του Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων και συγκεκριμένα στην 10η Συνεδρίαση του 2018 (Θέμα 2ο). Το Συμβούλιο 
Γωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση ύστερα από τις προφορικές απόψεις και δεσμεύσεις 
των εκπροσώπων του Δήμου και του Μελετητή, οι οποίοι θα υποβάλλουν αυτές και σε 
έγγραφο Υπόμνημα συμπληρωματικό της Εισήγησής τους. 

12.Με το αρ.πρωτ.Οικ.26688/31.12.2018 Υπόμνημα του Δήμου Δελφών αναλαμβάνεται η 
Υποχρέωση κατά την σύνταξη της Οριστικής μελέτης του κόμβου: 
 Να εμφανισθούν πιο λεπτομερή στοιχεία της υάρχουσας κατάστασης και να 

τηρηθούν οι κλίσεις πρανών που προκύπτουν με βάση αυτή 
 Στις επιφάνειες των τριγώνων ορατότητας θα παρουσιασθούν οι απαιτούμενες 

καθαιρέσεις και εκσκαφές προκειμένου οι περιοχές αυτών να είναι ελεύθερες εμποδίων 
και να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες ορατότητας 

 Παράλληλα με την Αρτηρία κατάντη προς Αμφισσα, βρίσκεται τμήμα της Παλαιός 
οδού το οποίο στη συνέχεια στη περιοχή του Κόμβου έχει καταληφθεί από τη βελτίωση 
της. Στη περιοχή αυτή υπάρχει ένα μικρό τμήμα Χωματόδρομου που καταλήγει στη 
περιοχή συμβολής της Περιφερειακής και οδηγεί σε υπάρχον μικρό λαμαρινοσκεπές 
παράπηγμα. 
Η κατασκευή αυτή που βρίσκεται στη θέση ανάπτυξης του Κόμβου και μέσα στη 
περιοχή των τριγώνων Ορατότητας θα καθαιρεθεί και η έκταση θα απαλλοτριωθεί και 
ως εκ τούτου δεν απαιτείται αποκατάσταση του Χωματόδρομου. 

Μετά τη θέση ανάπτυξης του Κόμβου υπάρχει και πάλι τμήμα της παλαιός οδού που 
εξυπηρετεί τη πρόσβαση των ιδιοκτησιών 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την έγκριση της-κυκλοφορικής μελέτης «Κόμβος σύνδεσης Περιφερειακής Οδού Άμφισσας με 
Οδό προς Αγία Ευθυμία (Ε.Ο 48)» 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη «Κόμβος σύνδεσης 
Περιφερειακής Οδού Άμφισσας με Οδό προς Αγία Ευθυμία (Ε.Ο 48)» 
Λευκό ψήφισε  ο Περιφερειακός Σύμβουλος  της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση 
στη Στερεά Ελλάδα» , κ. Μιλτιάδης –Αναστάσιος Μέτσιος. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ                                                  

 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΠΠΟΣ 
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