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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα (19)
Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία
Σταυροπούλου,
3)Νικόλαο
Καραΐσκο,
4)Γεώργιο
Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Ευστράτιο Βαρδάκη,
7)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 28134/1511-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
επτά (7) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Για το αντικείμενο: «Περί απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων επί
τμήματος της οδού Κλεομένους Οικονόμου από την οδό Βάλφουρ έως την
οδό Ερμού της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για το χρονικό διάστημα
από 16/12/2019 έως 10/1/2020 στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των
Χριστουγέννων και του Νέου έτους».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας –
Δήμαρχος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος αναφέρει ότι στη Συνεδρίαση
παρευρίσκονται ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αιγίου κ. Γ. Γκιώνης,
επιχειρηματίες- καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στο Αίγιο και τα
καταστήματά τους βρίσκονται επί της οδού κλ. Οικονόμου, καθώς και ο τ.
Πρόεδρος Εμπορικού –Εισαγωγικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας
και μέλος Διοικητικού Σ. Επικεφαλής της «Εμπορικής Ενότητας» κ.
Παπαδόπουλος και στη συνέχεια ανακοινώνει το 1 ο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και εκθέτει τα εξής:
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«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι
Η Κοινότητα Αιγίου με την απόφαση της υπ’ αριθ. 57/2019 αποφάσισε
ως εξής:
«Ομόφωνα Εκφέρει θετική γνώμη ως προς την εισήγηση του Προέδρου,
περί κλεισίματος της Κλ. Οικονόμου από οδό Βάλφουρ έως οδό Ερμού, από τις
16-12-2019 έως και 10-01-2020 καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες
17:00 ως 21:00, λόγω εορταστικής περιόδου τοποθετώντας μπάρες ως κάτωθι:
μία (01)στην οδό Κλεομένους Οικονόμου στο ύψος του περιπτέρου του κ.
Ζόμπου στο μισό οδόστρωμα και τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης εισόδου,
μία(01)στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας, μία(01)στην οδό Βάλφουρ, μία(01) στην
οδό Ανδρονοπούλου και μία(01) στην οδό Γερμανού στο ύψος της τράπεζας Alfa
Bank.»
Κύριοι, σύμφωνα με την ανωτέρω αριθ. 57/19 ομόφωνη απόφαση της
Κοινότητας Αιγίου, όπως εκφράζεται και σήμερα από τον Πρόεδρό της κ. Γ.
Γκιώνη, που είναι παρών, ζητείται η έγκριση της πεζοδρόμησης τμήματος της
οδού Κλεομένους Οικονόμου από την Τρίγωνη πλατεία (Βάλφουρ) μέχρι την
συμβολή της με την οδό Ερμού από την 16/12/2019 έως την 10/1/2020 και
κατά τις απογευματινές ώρες, ήτοι από τις 17.00΄ έως 21.00΄ και από
Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου λόγω των εορτών: 1) να τονωθεί η
εμπορική κίνηση της πόλης, 2) να υπάρξει δυνατότητα περιπάτου των
συμπολιτών και επισκεπτών λαμβανομένων υπόψη ότι το τμήμα που θα
πεζοδρομηθεί είναι πλησίον και της κεντρικής πλατείας του Αιγίου (Αγίας
Λαύρας) και 3)και κυριότερο να μπορούν τα παιδιά να χαρούν ελεύθερα τους
χώρους για αναψυχή. Φυσικά θα επιτρέπεται η κυκλοφορία και θα ληφθούν
ανάλογα μέτρα για οχήματα που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς (όπως
ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστικά, ταξί κλπ).
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν από τους παρευρισκόμενους καταστηματάρχες οι κ.κ.: Παπαχριστόπουλος, Π. Παναγόπουλος, Παπαναστασόπουλος, καθώς και ο τ. Πρόεδρος Εμπορικού –Εισαγωγικού και Επιχειρηματικού
Συλλόγου Αιγιαλείας και μέλος Διοικητικού Σ. Επικεφαλής της «Εμπορικής
Ενότητας» κ. Παπαδόπουλος και κατέθεσαν τις απόψεις τους, οι οποίες ήταν
αντίθετες με την πεζοδρόμηση διότι δεν υπήρχε σχέδιο μελέτης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος μετά από διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών της Ε.Π.Ζ. καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού είδε την αριθ.: 57/2019 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου, άκουσε
τις απόψεις των παρευρισκομένων καταστηματαρχών, έλαβε υπόψη της την
ομόφωνη απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, η οποία ήταν σύμφωνη με την πεζοδρόμηση, τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, το από 19/11/2019 έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας
και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην
ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4 καθώς και τις διατάξεις του Ν.
4623/2019 άρθρο 5 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.» , παρ. 13. α. «Η παράγραφος
2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το
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άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι
αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1)Να εγκρίνει την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο τμήμα της
οδού Κλεομένους Οικονόμου της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας από
την συμβολή της με οδό Ασημάκη Φωτήλα (αρχή Τρίγωνης πλατείας) έως την
συμβολή της με την οδό Ερμού στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των
Χριστουγέννων και του Νέου έτους και συγκεκριμένα από 16 Δεκεμβρίου
2019 έως και 10 Ιανουαρίου 2020, τις απογευματινές ώρες, ήτοι από τις
17.00΄ έως 21.00΄ και από Δευτέρα έως Παρασκευή, προκειμένου λόγω των
εορτών να τονωθεί η εμπορική κίνηση της πόλης, να υπάρξει δυνατότητα
περιπάτου των συμπολιτών και επισκεπτών λαμβανομένων υπόψη ότι το τμήμα
που θα πεζοδρομηθεί είναι πλησίον και της κεντρικής πλατείας του Αιγίου
(Αγίας Λαύρας) και κυριότερο να μπορούν τα παιδιά να χαρούν ελεύθερα τους
χώρους για αναψυχή.
2)Να εξαιρέσει από την παραπάνω απαγόρευση την κυκλοφορία των
οχημάτων που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς (όπως ασθενοφόρων,
αστυνομίας, πυροσβεστικής, ταξί κ.λ.π).
3) Να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή
της παρούσης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ως παρακάτω:
 Για την εξασφάλιση της πεζοδρόμησης της οδού Κλεομένους Οικονόμου
από τη συμβολή της με την οδό Βάλφουρ έως τη συμβολή της με την οδό
Ερμού
• Τοποθέτηση κινητού μεταλλικού πλαισίου επί της οδού Κλεομένους
Οικονόμου, στη συμβολή της με την οδό Ασημάκη Φωτήλα, στο ρεύμα
προς Μητροπόλεως, το οποίο θα φέρει ρυθμιστική πινακίδα τύπου (P-7)
«Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα». και ρυθμιστική πινακίδα
τύπου (P-48) «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας πρός τα δεξιά».
• Τοποθέτηση κινητού μεταλλικού πλαισίου επί της οδού Κλεομένους
Οικονόμου, στη συμβολή της με την οδό Βάλφουρ, στο ρεύμα προς
Μητροπόλεως, το οποίο θα φέρει ρυθμιστική πινακίδα τύπου (P-55)
«Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών».
• Τοποθέτηση επί στύλου ρυθμιστικής πινακίδας τύπου
(P-28)
«Απαγορεύεται η δεξιά στροφή», επί της οδού Βάλφουρ, στη συμβολή
της με την οδό Κλεομένους Οικονόμου, στο ρεύμα από Ασημάκη
Φωτήλα προς Κλεομένους Οικονόμου.
• Τοποθέτηση επί στύλου ρυθμιστικής πινακίδας τύπου
(P-27)
«Απαγορεύεται η αριστερή στροφή», επί της οδού Βάλφουρ, στη
συμβολή της με την οδό Κλεομένους Οικονόμου, στο ρεύμα από
Ανδρέου Λόντου προς Κλεομένους Οικονόμου.
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 Για την εξασφάλιση της πεζοδρόμησης της οδού Ανδρονοπούλου από τη
συμβολή της με την οδό Ανδρέου Λόντου έως τη συμβολή της με την οδό
Κλεομένους Οικονόμου
•



Τοποθέτηση κινητού μεταλλικού πλαισίου επί της οδού Ανδρονοπούλου,
στη συμβολή της με την οδό Ανδρέου Λόντου, το οποίο θα φέρει
ρυθμιστική πινακίδα τύπου (P-55) «Οδός υποχρεωτικής διέλευσης
πεζών».
και ρυθμιστική πινακίδα τύπου (P-48) «Υποχρεωτική
κατεύθυνση πορείας πρός τα δεξιά».

Για την εξασφάλιση της πεζοδρόμησης της οδού Γερμανού
• Τοποθέτηση κινητού μεταλλικού πλαισίου επί της οδού Γερμανού, στη
συμβολή της με την οδό Ασημάκη Φωτήλα, το οποίο θα φέρει
ρυθμιστική πινακίδα τύπου (P-55) «Οδός υποχρεωτικής διέλευσης
πεζών» και συμπληρωματική πινακίδα «ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΤΑΞΙ».

Κατά τις ώρες της πεζοδρόμησης θα βρίσκονται σε ισχύ όλες οι
παραπάνω περιγραφόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ μετά το πέρας θα
απομακρύνονται τα μεταλλικά πλαίσια και θα καλύπτονται οι πινακίδες επί
στύλου και η κυκλοφορία θα επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση .
Επίσης για την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων, επί
της οδού Ασημάκη Φωτήλα απαγορεύεται η στάση – στάθμευση, όλο το
εικοσιτετράωρο, από 16-12-2019 έως 10-1-2019, στη δεξιά πλευρά της οδού
Ασημάκη Φωτήλα, από την συμβολή της με την οδό Ταξιαρχών έως τη
συμβολή της με την οδό Ερμού, με την τοποθέτηση επί στύλου ρυθμιστικών
πινακίδων τύπου (P-40) «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» επί της
οδού Ασημάκη Φωτήλα στο δεξί τμήμα αυτής και, στην αρχή κάθε
οικοδομικού τετραγώνου.
Για την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της
οδού Πολυχρονιάδη
απαγορεύεται η στάση – στάθμευσης, όλο το
εικοσιτετράωρο, από 16-12-2019 έως 10-1-2019, και στις δυο πλευρές της οδού
Πολυχρονιαδη από την συμβολή της με την οδό Ερμού, έως τη συμβολή της με
την οδό Εισοδίων, με την τοποθέτηση επί στύλου ρυθμιστικών πινακίδων
τύπου (P-40) «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» και στις δυο πλευρές
της, στην αρχή του οικοδομικού τετραγώνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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