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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης
28 Απριλίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ. 45
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους 
κ.κ.: 1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους-  2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο Καραΐσκο και 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, τακτικά 
Μέλη,  συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ (28) Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της 
εφαρμογής CiscoWe-bex Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 
13647/23-4-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, 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), και του αρ. 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) 
«Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 
55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και 
άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή 
του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 
426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά 
το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
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πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα πέντε (5) Μέλη 
από τα εννέα (9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και 
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δεν συμμετείχαν στην 
τηλεδιάσκεψη, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της 
Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 3)Μαρία 
Ιατροπούλου, 4)Παναγιώτης Μάρκου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Για το αντικείμενο: «Εξέταση αιτήσεων για κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οδού Μητροπόλεως στην Κοινότητα Αιγίου».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
εισήγηση  του οποίου είχε αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής: 

Κυρίες και κύριοι,
Το Συμβούλιο της Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 35/ 

2021 απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα, με την οποία συμφωνεί με την 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.

Επίσης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 
13523/23-4-2021 έγγραφο της γνωμοδοτεί ως κάτωθι: 
«Θέμα : «Λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των 
πεζών και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω covid-19, μέχρι 
τις 31-10-2021». 

Λαμβάνοντας υπόψη:
1.  Την διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 46795/2021 (ΦΕΚΑ’ 62/17-4-2021) 

με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους 
χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος(ΚΥΕ) – Τροποποίηση του 
άρθρου 65 του ν. 4688/2020» η οποία προβλέπει: «Το πρώτο, τέταρτο, και έκτο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 τουν.4688/2020 (Α’ 101), σχετικά με την 
παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
τροποποιούνται και η παρ. 1 διαμορφώνεται   ως  εξής: «1. Έως την 
31η.10.2021,με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για 
τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 
(Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται 
ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης 
κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, 
συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων 
δικαιούμενων της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται 
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μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για 
την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη 
κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την 
αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 
Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). 
Προκειμένου περίοδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από 
γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των 
καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους 
ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. 
Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, 
καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό».

 2. Την ήδη διαμορφωθείσα διάταξη στην αριστερά πλευρά για τον 
ανερχόμενο την οδό Μητροπόλεως 

Α. Επί της από 3-2-2021 αιτήσεως των:
1. Βαλαούρα Παναγιώτη ,2. Παπαναστασόπουλου Φώτη, 3. Διαμαντή Κων/νου, 
4. Ραμπαβίλα Κων/νου, 5. Μαστροκωστοπούλου Γεωργίας, 6. Αγγελόπουλου 
Γεώργιου 7. Ρούβαλη Αλεξάνδρου, 
οι  οποίοι διατηρούν Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και εμπορικά 
καταστήματα, στην δεξιά πλευρά της ανόδου της οδού Μητροπόλεως στο Αίγιο, 
μεταξύ των οδών Παναγιωτοπούλων και Μελετοπούλων.

 Δεδομένου ότι κατά την έναρξη της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού, 
η Δημοτική αρχή διέθεσε χώρο από την οδό Μητροπόλεως εις την αριστερή 
πλευρά της ανόδου της, -κάνοντας χρήση του άρθρου 65 τουΝ.4668/20-, προς 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των Κ.Υ.Ε., οι ως άνω αιτούντες ζητούν να τους 
δοθεί χώρος προς ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, εις την δεξιά πλευρά για 
τον ανερχόμενο της Μητροπόλεως, κατ’ αντιστοιχία με τους ευρισκόμενους εις 
την αριστερή πλευρά της οδού. Εκτιμούμε ότι το αίτημα τους μπορεί να 
ικανοποιηθεί, εφαρμόζοντας την ήδη εγκεκριμένη μελέτη διαμόρφωσης της οδού 
Μητροπόλεως από το κτίριο Παναγιωτόπουλου έως την οδό Σολωμού, που 
συνίσταται κυρίως στην αμφίπλευρη διεύρυνση των πεζοδρομίων με πλάτος 
5.00μ.μ. και πλάτος οδού 3.00μ.μ.

Β. Επί της από 3-3-2021 αιτήσεως των:
1.Ιωάννη Αλεξίου, 2.Γεωργίου Αλεξίου, 3.Λάμπρου Κρούσκα, 4.Ιωάννη 
Μπέκιου,5.Χρήστου Βασιλείου, 6.Αναστασίου Δεδόπουλου, 7.Κων/νου Τσέλιου, 
8.Γεωργίου Μπαστογιάννη,
Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί της οδού 
Μητροπόλεως στο Αίγιο, τα οποία λειτουργούν ως Café bar, με την οποία ζητούν 
από την Ε.Π.Ζ. την λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 
Συγκεκριμένα αιτούνται να μην υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων,  παρά μόνο 
πεζών στο τμήμα της οδού Μητροπόλεως που εκτείνονται τα καταστήματα τους, 
ήτοι από την διασταύρωση της με την οδό Μελετοπούλων μέχρι την διασταύρωση 
με την οδό Ρωμανιώλη. Εκτιμάται ότι το κατατεθέν αίτημα μπορεί να γίνει δεκτό 
με την σημείωση, ότι θα μεταφερθεί το κυκλοφοριακό φορτίο της Μητροπόλεως 
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στην οδό Μελετοπούλων . Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί ρύθμιση της 
κυκλοφορίας στις οδούς που θα παραλάβουν το κυκλοφοριακό φορτίο.»

Επί της εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας το 
Γραφείο ΤΡΟΧΑΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας μας έστειλε το 
υπ’ αριθ.  πρωτ. 2501/10/1399-α/28-4-2021, το οποίο έχει ως εξής: «Σε 
συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου όσον αφορά την λήψη προσωρινών 
μέτρων κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των πεζών και των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της ενταύθα οδού Μητροπόλεως, λόγω 
πανδημίας COVID-19,  μέχρι την 31-10-2021, η υπηρεσία μας συνηγορεί υπό 
όρους και προϋποθέσεις, στις αναφερόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις 
κείμενης Νομοθεσίας. Παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.»

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της ΕΠΖ – Δήμαρχος διαβάζει τροποποίηση 
της από 3-6-2020 εισήγησης του Δ/ντή  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
που έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 
Β’ 101/24-5-2020)

«Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους 
χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)», όπως έχει 
τροποποιηθεί με το άρθρο 60 του Ν.4795/2021 με την οποία :

α) έχουν θεσπιστεί , κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ρυθμίσεις για 
την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), έως τις 31-10-2021 και

β) επιβάλλονται για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού 
κινδύνου δημόσιας υγείας, που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, ως μέτρα πρόληψης, μέχρι 31-10-2021, προσωρινά 
κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου, για την εξυπηρέτηση των 
πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης, σε συνδυασμό με 
τη διάταξη του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

εισηγούμαστε τα κάτωθι, τροποποιώντας την από 3-6-2020 εισήγηση μας 
προς την Ε.Π.Ζ. :

1. Από κτίριο Παναγιωτοπουλέικο έως οδό Δεσποτοπούλων .
Αφαίρεση των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οδού και 

τοποθέτηση αυτών έναντι εις το δεξιό πεζοδρόμιο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια 
σειρά (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, χώρος για αυτοκίνητο χρηματα-
ποστολής, οχήματα τροφοδοσίας).

2. Έμπροσθεν του Ι.Ν. Φανερωμένης
Αφαίρεση όλων των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της 

οδού   έμπροσθεν του Ι.Ν. Φανερωμένης, σε όλο το  οικοδομικό τετράγωνο.
3. Από οδό Γ. Παναγόπουλου έως οδό Μελετοπούλων
Αφαίρεση των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οδού και 

τοποθέτηση αυτών έναντι εις το δεξιό πεζοδρόμιο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια 
σειρά (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, κ.λ.π.).

4. Από οδό Μελετοπούλων έως οδό Ρωμανιώλη
Μετατροπή του ανωτέρω τμήματος σε πεζόδρομο υπό τους κάτωθι όρους:
1. Μεταφορά της θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ σε άλλη πλησιέστερη 

θέση επί της οδού Ρωμανιώλη.
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2. Θα παραμένει ελεύθερος προς χρήση των πεζών διάδρομος 
πλάτους 1,5 μέτρων σε όλο το μήκος του αριστερού πεζοδρομίου.

3. Θα καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα ο χώρος πέραν του 
διαδρόμου των 1.50μ. ως ανωτέρω, μέχρις αποστάσεως 3.00μ από το 
κράσπεδο του δεξιού πεζοδρομίου. Ο χώρος των 3.00μ και του δεξιού 
πεζοδρομίου θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς. Ο χώρος 
των 3.00μ θα χρησιμεύσει σε τυχόν αναγκαία διέλευση οχημάτων ανάγκης 
( ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική κλπ)

4. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών 
κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που 
παραχωρείται.

5. Για την σκίαση των υπό χρήση κοινοχρήστων χώρων επί του   
οδοστρώματος, με μέριμνα των ως άνω ιδιοκτητών και αποκλειστική ευθύνη 
τους, μπορούν να τοποθετηθούν ασφαλή σκίαστρα για τους θαμώνες και με 
την προϋπόθεση, ότι δεν θα δημιουργούν προβλήματα.

6. Η μη τήρηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο άμεσης ανάκλησης 
της χορηγηθείσας άδειας κατάληψης και χρήσης του κοινοχρήστου χώρου.

Από την οδό Ρωμανιώλη ως την οδό Σολωμού δεν επέρχεται 
μεταβολή.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η 
κατωτέρω οριζόντια και κάθετη σήμανση:

1.Επί της οδού Μελετοπούλων (διασταύρωση με Μητροπόλεως) 
τοποθέτηση πινακίδας Ρ49 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός 
και Ρ2 (STOP υποχρεωτική διακοπή κυκλοφορίας)

2.Επί της Μητροπόλεως (διασταύρωση με Μελετοπούλων στο ύψος του 
Πάρκου ) πινακίδα Ρ7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα)

3.Επί της Μητροπόλεως (διασταύρωση με Μελετοπούλων , απέναντι από 
το περίπτερο) πινακίδα Ρ50-α (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή 
αριστερά ή Ρ47 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά

4.Επί της Ρωμανιώλη (διασταύρωση με Μητροπόλεως) πινακίδα Ρ50α ή 
Ρ47

5.Τοποθέτηση επί της Μητροπόλεως , στο τμήμα που πεζοδρομείται , εις το 
άνω και στο κάτω άκρο τμήμα σιδηρών Π για αποκλεισμό όλων ανεξαιρέτως 
των οχημάτων , με την δυνατότητα ανοίγματος μόνο στα οχήματα ανάγκης.

6.Οριοθέτηση του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων με κίτρινη δια-γράμμιση
7.Επικαιροποίηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης Ρ40 στην 

Μητροπόλεως από Παναγιωτοπούλων έως Μελετοπούλων και κίτρινη 
διαγράμιση και Ρ40 στην Μελετοπούλων από Μητροπόλεως έως Σωτηρίου 
Λόντου (άνοδος από Αθ. Φαραζουλή άρθρ. 5 πργ. 2 εδαφ γ Ν.2699/99).»

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά, 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής



ΑΔΑ: 62ΔΠΩ6Χ-2Κ3

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60925e2f6c14a7113aea86a0 στις 05/05/21 12:08
6

Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, είδε Α)τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 13523/23-4-2021   και  14421/29-
4-21 εισηγήσεις του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, 
Β)την υπ’ αριθ. 35/2021 απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου,  Γ) 
έλαβε υπόψη τις από 3-2-2021 αιτήσεις των κ.κ.:  Βαλαούρα Παναγιώτη, 
Παπαναστασόπουλου Φώτη,  Διαμαντή Κων/νου, Ραμπαβίλα Κων/νου,  
Μαστροκωστοπούλου Γεωργίας, Αγγελόπουλου Γεώργιου,  Ρούβαλη 
Αλεξάνδρου,  Δ) τις από 3-3-2021 αιτήσεις των κ.κ.:Ιωάννη Αλεξίου, Γεωργίου 
Αλεξίου, Λάμπρου Κρούσκα, Ιωάννη Μπέκιου, Χρήστου Βασιλείου, 
Αναστασίου Δεδόπουλου, Κων/νου Τσέλιου, Γεωργίου Μπαστογιάννη, Ε) την 
σχετική  απόφαση της ΕΠΖ υπ’ αριθ. 64/2020, ΣΤ) Την διάταξη του άρθρου 60 
του Ν. 46795/2021 (ΦΕΚΑ’ 62/17-4-2021) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 
4688/2020» η οποία προβλέπει: «Το πρώτο, τέταρτο, και έκτο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 65 τουν.4688/2020 (Α’ 101), σχετικά με την παραχώρηση πρόσθετου 
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων τροποποιούνται και η 
παρ. 1 διαμορφώνεται   ως  εξής: «1. Έως την 31η.10.2021,με απόφαση της 
υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης 
κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά 
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του 
αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, 
πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος 
μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης 
παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, 
ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. 
… Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα 
από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των 
καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. …»,   τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 07.06.2010), της παρ. 13α του άρθρου 5 & του 
άρθρου 18 του Ν. 4623/9-8-19, καθώς και την υπ’ αριθ. 364/2015 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην 
ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ. 4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ. πρωτ. 69092/ 7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 Την τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 64/2020 απόφασης της ΕΠΖ  

 εγκρίνοντας  προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μητροπό-
λεως στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας κατόπιν των παρακάτω 
αιτήσεων ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που 
δραστηριοποιούνται στην εν λόγω οδό, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 
46795/2021 (ΦΕΚΑ΄ 62/17-4-2021) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4688/2020» , για 
την παραχώρηση ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην 
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άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετου  κοινόχρηστου χώρου για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων προ των καταστημάτων ή στην προβολή 
αυτών έως την 31.10.2021, στο πλαίσιο των  μέτρων ανακούφισης των 
δημοτών και των επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και σύμφωνα με την εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κάνοντας δεκτές: Α) τις  από 3-2-2021 
αιτήσεις των:1)Βαλαούρα Παναγιώτη, 2) Παπαναστασόπουλου Φώτη, 
3)Διαμαντή Κων/νου, 4)Ραμπαβίλα Κων/νου, 5) Μαστροκωστοπούλου 
Γεωργίας, 6) Αγγελόπουλου Γεώργιου, και 7) Ρούβαλη Αλεξάνδρου, οι  οποίοι 
διατηρούν Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην δεξιά πλευρά της 
ανόδου της οδού Μητροπόλεως στο Αίγιο, μεταξύ των οδών 
Παναγιωτοπούλων και Μελετοπούλων και Β) τις από 3-3-2021 αιτήσεις 
των:1)Ιωάννη Αλεξίου, 2)Γεωργίου Αλεξίου, 3)Λάμπρου Κρούσκα, 4)Ιωάννη 
Μπέκιου, 5)Χρήστου Βασιλείου, 6)Αναστασίου Δεδόπουλου, 7)Κων/νου Τσέ-
λιου και 8)Γεωργίου Μπαστογιάννη, ιδιοκτητών καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος επί της αριστερής πλευράς της οδού Μητροπόλεως στο Αίγιο  

 Για τα παραπάνω να ισχύουν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

1. Από κτίριο Παναγιωτοπουλέικο έως οδό Δεσποτοπούλων .
Αφαίρεση των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οδού και 

τοποθέτηση αυτών έναντι εις το δεξιό πεζοδρόμιο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια 
σειρά (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, χώρος για αυτοκίνητο χρηματα-
ποστολής, οχήματα τροφοδοσίας).

2. Έμπροσθεν του Ι.Ν. Φανερωμένης
Αφαίρεση όλων των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της 

οδού   έμπροσθεν του Ι.Ν. Φανερωμένης, σε όλο το  οικοδομικό τετράγωνο.
3. Από οδό Γ. Παναγόπουλου έως οδό Μελετοπούλων
Αφαίρεση των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οδού και 

τοποθέτηση αυτών έναντι εις το δεξιό πεζοδρόμιο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια 
σειρά (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, κ.λ.π.).

4. Από οδό Μελετοπούλων έως οδό Ρωμανιώλη
Μετατροπή του ανωτέρω τμήματος σε πεζόδρομο υπό τους κάτωθι όρους:
1. Μεταφορά της θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ σε άλλη πλησιέστερη 

θέση επί της οδού Ρωμανιώλη.
2. Θα παραμένει ελεύθερος προς χρήση των πεζών διάδρομος 

πλάτους 1,5 μέτρων σε όλο το μήκος του αριστερού πεζοδρομίου.
3. Θα καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα ο χώρος πέραν του 

διαδρόμου των 1.50μ,ως ανωτέρω, μέχρις αποστάσεως 3.00μ από το 
κράσπεδο του δεξιού πεζοδρομίου. Ο χώρος των 3.00μ και του δεξιού 
πεζοδρομίου θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς. Ο χώρος των 
3.00μ θα χρησιμεύσει σε τυχόν αναγκαία διέλευση οχημάτων ανάγκης .( ΕΚΑΒ, 
Πυροσβεστική κλπ)

4. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών 
κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που 
παραχωρείται.
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5. Για την σκίαση των υπό χρήση κοινοχρήστων χώρων επί του   
οδοστρώματος, με μέριμνα των ως άνω ιδιοκτητών και αποκλειστική ευθύνη 
τους, μπορούν να τοποθετηθούν ασφαλή σκίαστρα για τους θαμώνες και με 
την προϋπόθεση, ότι δεν θα δημιουργούν προβλήματα.

6. Η μη τήρηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο άμεσης ανάκλησης 
της χορηγηθείσας άδειας κατάληψης και χρήσης του κοινοχρήστου χώρου.

Από την οδό Ρωμανιώλη ως την οδό Σολωμού δεν επέρχεται 
μεταβολή.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η 
κατωτέρω οριζόντια και κάθετη σήμανση.

1.Επί της οδού Μελετοπούλων (διασταύρωση με Μητροπόλεως) 
τοποθέτηση πινακίδας Ρ49 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός 
και Ρ2 (STOP υποχρεωτική διακοπή κυκλοφορίας)

2.Επί της Μητροπόλεως (διασταύρωση με Μελετοπούλων στο ύψος του 
Πάρκου ) πινακίδα Ρ7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα)

3.Επί της Μητροπόλεως (διασταύρωση με Μελετοπούλων , απέναντι από 
το περίπτερο) πινακίδα Ρ50-α (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή 
αριστερά ή Ρ47 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά

4.Επί της Ρωμανιώλη (διασταύρωση με Μητροπόλεως) πινακίδα Ρ50α ή 
Ρ47

5.Τοποθέτηση επί της Μητροπόλεως , στο τμήμα που πεζοδρομείται , εις το 
άνω και στο κάτω άκρο τμήμα σιδηρών Π για αποκλεισμό όλων ανεξαιρέτως 
των οχημάτων , με την δυνατότητα ανοίγματος μόνο στα οχήματα ανάγκης.

6.Οριοθέτηση του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων με κίτρινη διαγράμμιση.
7.Επικαιροποίηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης - στάθμευσης Ρ40 στην 

Μητροπόλεως από Παναγιωτοπούλων έως Μελετοπούλων και κίτρινη διαγράμ-
μιση και Ρ40 στην Μελετοπούλων από Μητροπόλεως έως Σωτηρίου Λόντου 
(άνοδος από Αθ. Φαραζουλή άρθρ. 5 πργ. 2 εδαφ γ Ν.2699/99).

Οι ανωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν 
υπό την ευθύνη και επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών μετά την έκδοση της απόφασης της ΕΠΖ και δημοσίευσης της στον 
τύπο και θα ισχύσουν έως 31-10-2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2021.
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΨ6Ω6Χ-465 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 

28 Απριλίου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  Αριθ. 46 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους 

κ.κ.: 1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους-  2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυ-

ροπούλου, 4)Νικόλαο Καραΐσκο και 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, τακτικά Μέλη,  

συνήλθε σήμερα είκοσι οκτώ (28) Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής 

CiscoWe-bex Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 13647/23-4-

2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογε-

ρόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, 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), και του αρ. 10 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της 

από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της 

από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 

διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά 

με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 

29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/ 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 

6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για 

την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 

μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» σε όλα τα μέλη της 

Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη 
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αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  

εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 

απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα πέντε (5) Μέλη 

από τα εννέα (9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 

Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και 

τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δεν συμμετείχαν στην 

τηλεδιάσκεψη, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της 

Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 3)Μαρία 

Ιατροπούλου, 4)Παναγιώτης Μάρκου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Για το αντικείμενο: «Εξέταση αιτήσεων για κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις στην παραλιακή οδό Ποσειδώνος (Αλυκής) στην Κοινότητα 

ΑΙΓΙΟΥ». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 

Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

το οποίο είχε αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα 

εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 

Το Συμβούλιο της Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 36/ 

2021 απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με την οποία από-

φάσισε: «Να εγκρίνει τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις για τους θερινούς μήνες με  

μονοδρόμηση της παραλιακής οδού Ποσειδώνος (Αλυκή) της Κοινότητας 

Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, από το σημείο (Α) με χ.θ.:1+000, έως την δια-

σταύρωση στο σημείο (Β) με χ.θ. 2+150 και συνεχίζει κατά μήκος του πρόσφα-

τα διαπλατυσμένου χωματόδρομου έως την διασταύρωση στο σημείο (Δ), με 

χ.θ.:2+765μ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά κυκλοφοριακά 

προβλήματα, που οφείλονται τόσο στην αύξηση της κυκλοφορίας των οχημά-

των, όσο και των πεζών καθ’ όλη την  διάρκεια της ημέρας, (λόγω της υψηλής 

επισκεψιμότητας που παρουσιάζουν τόσο οι παραλίες κατά μήκος της οδού 

Αλυκής, όσο  η μαρίνα Αιγίου, ο υγροβιότοπος και τα καταστήματα εστίασης- 

αναψυχής & θαλάσσιων δραστηριοτήτων, που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος 

της παραλίας του Αιγίου), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κυκλοφοριακή 

μελέτη που σύνταξε ο μελετητής Συγκοινωνιακών Έργων κ. Ηρακλής 

Καπόπουλος και μας διαβίβασε η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας με 

το  υπ’ αριθ. πρωτ.: 13688/26-4-2021 έγγραφό της ». 

Επίσης ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Λ. Καράμπελας με 

το υπ’ αριθ. πρωτ.: 13688/26-4-2021 έγγραφο μας διαβίβασε πρόταση 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τους θερινούς μήνες επί της οδού Φιλο-

ποίμενος και Αλυκόβρυσης, (παραλιακή οδός Αλυκής, υδροβιότοπος)-, που 

έχει συνταχθεί από τον μελετητή Συγκοινωνιακών Έργων κ. Ηρακλή 

Καπόπουλο, για  τις δικές μας ενέργειες, η οποία έχει ως κάτωθι:  

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Κατά τους θερινούς μήνες η παραλία της πόλης του Αιγίου και συγκεκριμένα το 

οδικό τμήμα από το λιμάνι έως και τον υγροβιότοπο της Αλυκής, δηλαδή κατά 

μήκος της παραλιακής οδού Αλυκής, από την διασταύρωσή της με την οδό 

Παυσανίου  και έως το τέλος της που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του 

υγροβιότοπου, αντιμετωπίζει σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα που 

οφείλονται τόσο στην αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων, όσο και των 

πεζών και για την διάρκεια σχεδόν όλης της ημέρας. 

Η αύξηση αυτή, οφείλεται στην υψηλή επισκεψιμότητα που παρουσιάζουν τόσο οι 

παραλίες κατά μήκος της οδού Αλυκής, όσο και η μαρίνα Αιγίου, ο υγροβιότοπος, 

καθώς και τα καταστήματα εστίασης, αναψυχής και θαλάσσιων δραστηριοτήτων 

που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της παραλίας του Αιγίου. 

Η πρόσβαση στις περιοχές αυτές, εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά  από την 

οδό Αλυκής. Μάλιστα, εάν στο γεγονός αυτό, προσθέσουμε τον υπερτοπικό 

χαρακτήρα που έχουν οι χρήσεις αναψυχής στην εν λόγω περιοχή, για τον Δήμο 

Αιγιαλείας, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος που καλείται 

να διαχειριστεί ο Δήμος. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Έως σήμερα, δεν έχουν υλοποιηθεί ιδιαίτερες δράσεις οργάνωσης της 

κυκλοφορίας κατά μήκος της παραλιακής οδού Αλυκής, με αποτέλεσμα η 

κατάσταση να χαρακτηρίζεται από εμπλεκόμενες κυκλοφορίες διερχόμενων 

οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων. Επίσης, η ανεξέλεγκτη στάθμευση των 

οχημάτων εκατέρωθεν της οδού Αλυκής, στην πράξη μειώνει το ελεύθερο πλάτος 

της διατομής της οδού για την διέλευση των χρηστών της. Τα παραπάνω έχουν 

σαν αποτέλεσμα την αύξηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος μεταξύ των 

χρηστών της οδού.  

Η παραλιακή οδός Αλυκής είναι διπλής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος της και το 

πλάτος της διατομής της συχνά μεταβάλλεται στο τμήμα, από την αρχή της έως 

την χ.θ. 1+600μ περίπου, όπου συναντά τον υγροβιότοπο και την παραλία της 

Αλυκής (βλέπε Σχεδιάγραμμα 1). Δημιουργούνται λοιπόν τοπικά  στενώσεις του 

πλάτους του καταστρώματος της οδού, που σε συνδυασμό με την έλλειψη 

διαγραμμίσεων των οριογραμμών του καταστρώματος της οδού, προκαλούν 

σύγχυση στους οδηγούς των οχημάτων, οι οποίοι αδυνατούν να αντιληφθούν τον 

χώρο κατάληψης της οδού στον οποίον μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια. 

Επίσης, το αρχικό τμήμα της οδού Αλυκής και έως την μαρίνα Αιγίου (χ.θ.: 

0+460), είναι ευθύγραμμο που σε συνδυασμό με το μεγάλο πλάτος της οδού στο 

συγκεκριμένο τμήμα, επιτρέπουν στους οδηγούς να αναπτύξουν μεγάλες 

ταχύτητες, με αποτέλεσμα την αύξηση της επικινδυνότητας χρήσης της οδού για 

τους πεζούς και τους ποδηλάτες.  

Μεγάλες ταχύτητες αναπτύσσονται επίσης και στο τμήμα της οδού Αλυκής, που 

εφάπτεται με την νότια πλευρά του υγροβιότοπου δηλαδή από την χ.θ.: 1+650 

έως την χ.θ.: 2+150 (βλέπε Σχεδιάγραμμα 1). Μάλιστα η πλήρη απουσία κτηρίων 

και εμπορικών χρήσεων στο τμήμα αυτό, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για 

να επιτυγχάνονται ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες των οχημάτων, σε σχέση με 

αυτές που αναπτύσσονται στο αρχικό τμήμα.   

Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε πως δεν μας έχουν διατεθεί στοιχεία κυκλοφο-

ριακών φόρτων, στοιχεία προέλευσης – προορισμού, κλπ. για την συγκεκριμένη 

περιοχή, οπότε τα αναφερόμενα στην παρούσα έκθεση, αποτελούν στοιχεία 
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πρόσφατων δικών μας παρατηρήσεων αλλά και εκτιμήσεων στελεχών του Δήμου 

Αιγιαλείας, για την κατάσταση της περιοχής μελέτης κατά την θερινή περίοδο.    

 Σχεδιάγραμμα 1 

Εκτός από την κυκλοφορία με σκοπό την αναψυχή, υπάρχει και κυκλοφορία 

διπλής κατεύθυνσης στο αρχικό τμήμα της οδού Αλυκής και έως περίπου την χ.θ.: 

1+000μ (ΣΗΜΕΙΟ Α), που αφορά την πρόσβαση σε κατοικίες και γενικότερα 

κτίρια που βρίσκονται νότια της παραλιακής οδού και επικοινωνούν με αυτή, με 

κάθετους, μικρού πλάτους δρόμους.  

Η οικιστική αυτή περιοχή που επεκτείνεται και μετά την μαρίνα Αιγίου, σχεδόν 

ως το σημείο Α (Σχεδιάγραμμα 1), φαίνεται να αποτελείται από μόνιμες 

κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, η πρόσβαση στους οποίους γίνεται 

αποκλειστικά και μόνο διαμέσου της παραλιακής οδού Αλυκής. 

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Να επισημάνουμε πως οι παρακάτω προτάσεις κυκλοφοριακών παρεμβάσεων 

στην περιοχή μελέτης, δηλαδή κατά μήκος της παραλιακής οδού Αλυκής, 

αφορούν μόνο την θερινή περίοδο και κυρίως τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, 

όπου παρατηρούνται οι μέγιστες τιμές της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. 

Δεν έχουμε στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων και οι παρακάτω προτάσεις 

βασίζονται κυρίως σε εκτιμήσεις στελεχών του Δήμου  Αιγιαλείας.  

Θεωρούμε όμως θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση οι παρεμβάσεις αυτές να 

αποκτήσουν πιο μόνιμο χαρακτήρα, αφού φαίνεται πως η περιοχή μελέτης έλκει 

για αναψυχή και άσκηση τους κατοίκους του Αιγίου και κατά την διάρκεια των  

υπολοίπων μηνών του έτους. Άλλωστε, η τάση πλέον και στην χώρα μας, είναι 

προς την μείωση χρήσης του επιβατικού ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου, σε 

όφελος της κίνησης των πεζών και των ποδηλάτων. 

 Το σοβαρότερο πρόβλημα που αναδεικνύεται, είναι η πλήρη έλλειψη 

διαχωρισμού μεταξύ των κινήσεων οχημάτων, πεζών και ποδηλάτων. Οι θέσεις 

των εκατέρωθεν οριογραμμών της παραλιακής οδού είναι ασαφείς για τους 

οδηγούς (ελλείψεις διαγραμμίσεων, κ.λπ.), ενώ το πλάτος της διατομής μεταβάλ-

λεται απότομα σε συγκεκριμένα σημεία (στενώσεις).  

Επίσης, δεν υπάρχει οριοθέτηση χώρων στάθμευσης στις παραλίες, με 

αποτέλεσμα να παρατηρείται άναρχη και προβληματική κατάληψη της κύριας 

οδού διέλευσης από σταθμευμένα οχήματα, δημιουργώντας ¨στενώσεις¨ και 

καθυστερήσεις στην  κυκλοφορία της. 

Με στόχο να καταστήσουμε την πρόσβαση στην περιοχή μελέτης  πιο ελκυστική 

για τους πεζούς, αλλά και την αύξηση της ασφάλειας, προτείνουμε: 

Α. Την δημιουργία λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας των πεζών, κατά μήκος 

του συνόλου της οδού Αλυκής, δηλαδή από την αρχή της έως το τέλος της οδού, 

νοτιοανατολικά του υγροβιότοπου, στο σημείο (Γ), στην χ.θ. 2+360μ του 

Σχεδιαγράμματος 1.  Η εδαφική αυτή λωρίδα, που θα αποτελεί τμήμα της 

ασφαλτοστρωμένης παραλιακής οδού, θα έχει πλάτος 1,60μ ή 2,0μ εάν 

χρησιμοποιηθεί και ως ποδηλατοδρόμος δύο κατευθύνσεων. 

Βόρεια, η εν λόγω λωρίδα θα εφάπτεται με την βόρεια οριογραμμή του 

καταστρώματος της οδού Αλυκής. Το μήκος της λωρίδας αποκλειστικής 

κυκλοφορίας πεζών, είναι 2.360 μέτρα περίπου. 

Ο διαχωρισμός της από το υπόλοιπο τμήμα της οδού, θα γίνει με την τοποθέτηση 

εύκαμπτων κορυνών σήμανσης, (ύψους 450mm, διαμέτρου 80 mm και βάρους 
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0,9kg, κατάλληλου για οριοθέτηση δρόμων) χρώματος κόκκινου και λευκού 

(οριζόντιες εναλλάξ λωρίδες) οι οποίες θα πακτωθούν επί του ασφαλτικού της 

οδού Αλυκής σε όλο το μήκος της, ανά 1,6 μέτρα. Συστήνεται έντονα ο 

χρωματισμός (κίτρινος) της εν λόγω λωρίδας, με ειδικά χρώματα επιφανείας 

οδοστρωμάτων. 

Β.  Λόγω της ύπαρξης του οικισμού που αναφέραμε παραπάνω, προτείνουμε την 

διατήρηση της οδού Αλυκής ως οδού διπλής κατεύθυνσης, από την αρχή της 

(διασταύρωση με οδό Παυσανίου) και έως περίπου την χ.θ.: 1+000μ. Στην θέση 

αυτή, που θα οριοθετεί και το τέλος της διπλής κυκλοφορίας επί της οδού,  

υπάρχει ελεύθερος ακάλυπτος δημοτικός χώρος, στον οποίον μπορεί να γίνεται η 

αναστροφή των οχημάτων (Σημείο: Α στο Σχεδιάγραμμα 1). Λόγω του μικρού 

μεγέθους του χώρου αυτού, δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση κυκλικού κόμβου, 

οπότε τα οχήματα υποχεωτικά θα αναστρέφουν στην σειρά και μετά από στάση, 

με την προτεραιότητα να διατηρείται επί της οδού Αλυκής για τα οχήματα που 

συνεχίζουν να κατευθύνονται ανατολικά προς τον υγροβιότοπο. 

Η αναστροφή προτείνουμε να απαγορευτεί, για τα μεγαλύτερα οχήματα όπως: 

φορτηγά, λεωφορεία κλπ.   

 Γ.  Από την θέση αναστροφής (Σημείο Α) προτείνεται η επιβολή κυκλοφορίας 

μονής κατεύθυνσης κατά μήκος της οδού Αλυκής και έως την θέση του σημείου  

(Β)  στην χ.θ.: 2+150 όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραμμα 1. Στο σημείο αυτό, η 

οδός Αλυκής διασταυρώνεται με δύο δρόμους, εκ των οποίων, αυτός που έχει 

κατεύθυνση νότια, είναι χωματόδρομος με πλάτος διατομής ικανοποιητικό για να 

αναλάβει την κυκλοφορία των οχημάτων της οδού Αλυκής και την διοχέτευσή 

τους στην ασφαλτοστρωμένη οδό με την οποία διασταυρώνεται στο σημείο Δ 

στην χ.θ.: 2+765 (Σχεδιάγραμμα 1) 

Συνοπτικά, η μονοδρόμηση που προτείνεται, ξεκινά από το σημείο (Α) με 

χ.θ.:1+000, έως την διασταύρωση στο σημείο (Β) με χ.θ. 2+150 και συνεχίζει 

κατά μήκος του πρόσφατα διαπλατυμένου χωματόδρομου έως την διασταύρωση 

στο σημείο (Δ), με χ.θ.:2+765μ. Το μήκος της είναι 1.765μ περίπου. 

Δ.  Το τμήμα της οδού Αλυκής, από το σημείο (Β) με χ.θ.: 2+150, έως το σημείο 

(Γ) στην χ.θ. 2+360 (Σχεδιάγραμμα 1), θα παραμείνει με δύο αντίθετες 

κατευθύνσεις κυκλοφορίας, ώστε τα οχήματα που είτε φθάνουν έως το σημείο (Γ) 

είτε σταθμεύουν κατά μήκος αυτού του τμήματος, να μπορούν να αναστρέφουν 

και στην συνέχεια να επιστρέφουν προς την πόλη του Αιγίου, μαζί με την 

υπόλοιπη κυκλοφορία διαμέσου του χωματόδρομου (Β-Δ).  

Παρατηρήσεις:  

1) Σε ορισμένες θέσεις κατά μήκος της παραλιακής οδού Αλυκής, λόγω μείωσης 

της ωφέλιμου πλάτους της διατομής της οδού, επιβάλλεται η διακοπή της 

συνέχειας του πεζόδρομου και η προσαρμογή του στις τοπικές συνθήκες (πχ. 

μείωση πλάτους, μετακίνησή του, κλπ)   

Οι θέσεις αυτές, βρίσκονται σε τμήματα της οδού Αλυκής που παραμένουν διπλής 

κατεύθυνσης και ειδικότερα χωροθετούνται έμπροσθεν και 100 μέτρα περίπου 

μετά την μαρίνα Αιγίου, καθώς και πριν από το σημείο (Α), όπου θα επιτρέπεται 

η αναστροφή των οχημάτων.  

2) Στο Σχεδιάγραμμα 1, τα τμήματα των οδών διπλής αντίθετης κατεύθυνσης 

απεικονίζονται με γραμμή κόκκινου χρώματος, τα τμήματα μονής κατεύθυνσης 
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(μονόδρομος) με γραμμή, χρώματος πορτοκαλί και η λωρίδα αποκλειστικής 

κυκλοφορίας πεζών με γραμμή κιτρίνου χρώματος.    

Ε.  Δημιουργία χώρων στάθμευσης κάθετα και επί γωνίας 45μοιρών επί της 

νότιας πλευράς της οδού Αλυκής στο τμήμα μεταξύ των σημείων (Β) και (Γ), από 

την χ.θ.: 2+150 έως την χ.θ.: 2+360. 

Δημιουργία θέσεων στάθμευσης υπό γωνία 45μοιρών στην παραλία της Αλυκής. 

Δημιουργία θέσεων στάθμευσης επί της οδού Αλυκής στην θέση της μαρίνας 

Αιγίου. Όλες οι θέσεις στάθμευσης επί της οδού Αλυκής θα περιγράφονται με 

επιφανειακή διαγράμμιση.  

ΣΤ.  Εκτός από τις παραπάνω παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την ρύθμιση 

των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, προτείνονται και τα παρακάτω που 

αφορούν τεχνικά έργα και προμήθειες: 

1. Οριζόντια Σήμανση. Διαγράμμιση λευκού χρώματος των οριογραμμών της 

λωρίδας κυκλοφορίας στο σύνολο της οδού Αλυκής, σε μήκος 2.360 μέτρων. 

Διαγράμμιση του άξονα της οδού με διπλή συνεχή γραμμή (απαγόρευση 

υπέρβασης οχήματος) στα τμήματα διπλής κατεύθυνσης, συνολικού μήκους 

1.210μ. Σύνολο διαγράμμισης: 2360*2+1210*2 =7140μ. 

Οι παραπάνω διαγραμμίσεις θα συμπληρωθούν με κάθετες διαγραμμίσεις 

διαβάσεων πεζών σε συγκεκριμένα σημεία επί της οδού Αλυκής (πχ στην μαρίνα 

Αιγίου, στην παραλία της Αλυκής, κλπ). 

2. Για το σύνολο της οδού, επιβολή απαγόρευσης προσπέρασης προπορευόμενου 

οχήματος. 

3. Κατακόρυφη Σήμανση. Για το σύνολο της οδού, πλήρη καταγραφή των 

αναγκών κατακόρυφης σήμανσης με πινακίδες: αναγγελιών, ρυθμιστικές 

πινακίδες και πληροφοριακές πινακίδες, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την 

εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

4. Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος κατά μήκος της εσωτερικής 

οριογραμμής του πεζόδρομου (μάτια γάτας μόνιμης σήμανσης). 

5. Επιβολή ορίου ταχύτητας 30χλμ/ώρα στο σύνολο της οδού (με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου). 

6. Τοποθέτηση μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, σε 

τμήματα της οδού Αλυκής στην βόρεια οριογραμμή της, προς την θάλασσα, λόγω 

κινδύνου εκτροπής των οχημάτων. Κατηγορίας επίδοσης τουλάχιστον Τ80Α (πριν 

Ρ2Α). 

7. Τοποθέτηση πλαστικών μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) με την απαραίτητη 

προειδοποιητική σήμανση ανά 100μέτρα, ύψους 5 έως 10εκ, σε θέσεις πλησίον 

της μαρίνας Αιγίου (πριν και μετά) καθώς και στην παραλία της Αλυκής. 

Είναι γνωστό πως οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για να αποκτήσουν μόνιμο και 

χρηστικό χαρακτήρα, πρέπει να έχουν την αποδοχή των κατοίκων. Είναι λοιπόν 

απαραίτητη η ενημέρωση του κοινού για τα μέτρα που πρόκειται να 

εφαρμοστούν, πριν αυτά κατασκευαστούν, ώστε να γίνουν αποδεκτά από όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.  Εκτός από την ενημέρωση, 

η επικοινωνία με τους κατοίκους θα πρέπει να είναι αμφίδρομη, πιθανόν με 

ηλεκτρονικά ή χάρτινου τύπου ερωτηματολόγια που θα σχεδιαστούν και θα 

μοιραστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος της θερινής περιόδου, να μπορεί να 

γίνει μια ουσιαστική και αντικειμενική αξιολόγηση των επιβαλλόμενων μέτρων. 
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Τέλος, κάθε εφαρμογή μέτρων που ρυθμίζει την κινητικότητα οχημάτων και 

πεζών, απαιτεί και ένα σύστημα ελέγχου και  αστυνόμευσης ώστε να είμαστε 

σίγουροι πως αυτά εφαρμόζονται ακριβώς όπως σχεδιάστηκαν. 

Στα πλαίσια της επέκτασης χρήσης των δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς, ο 

Δήμος θα μπορούσε να εξετάσει και την χρήση λεωφορείου που θα εκτελεί 

συνεχή δρομολόγια τις ώρες αιχμής, με κυκλική κίνηση, ώστε να δίνεται στους 

πολίτες και κυρίως στους ηλικιωμένους η δυνατότητα να μην χρησιμοποιήσουν 

το αυτοκίνητό τους». 

  Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά,  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής - Δήμαρχος κ. 

Δημήτριος Καλογερόπουλος, είδε Α)το υπ’ αριθ. πρωτ.: 13688/26-4-2021 

διαβιβαστικό έγγραφο  του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγια-

λείας, Β)την πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τους θερινούς μήνες επί 

της οδού Φιλοποίμενος και Αλυκόβρυσης, (παραλιακή οδός Αλυκής, υδρο-

βιότοπος), που έχει συνταχθεί από τον μελετητή Συγκοινωνιακών Έργων κ. 

Ηρακλή Καπόπουλο, Γ)την υπ’ αριθ. 36/2021 απόφαση Συμβουλίου της 

Κοινότητας Αιγίου, και το ΦΕΚ 1720/ τ.Β/2009, σελίδα 21825 και  έλαβε 

υπόψη το περιεχόμενο και το πνεύμα των τροπολογιών που κατατέθηκαν στις 

20-5-2020, στο σχέδιο Νόμου «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την 

τουριστική ανάπτυξη» : 1)από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία θεσπί-

ζονται ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους 

χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και 2) από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία θεσπίζονται γρήγορες 

διαδικασίες για την προσωρινή δημιουργία ποδηλατόδρομων και πεζόδρομων, 

στα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 

07.06.2010), της παρ. 13α του άρθρου 5 & του άρθρου 18 του Ν. 4623/9-8-

19, καθώς και την υπ’ αριθ. 364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. 

α1 & α4 και παρ. 4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/ 7262/11-

6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής 

Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Να εγκρίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ΑΠΌ 1η Ιουνίου έως και 30 

Σεπτεμβρίου 2021 με μονοδρόμηση της παραλιακής οδού Ποσειδώνος (Αλυκή) 

της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, από το σημείο (Α) με 

χ.θ.:1+000, έως την διασταύρωση στο σημείο (Β) με χ.θ. 2+150 και συνεχίζει 

κατά μήκος του πρόσφατα διαπλατυσμένου χωματόδρομου έως την 

διασταύρωση στο σημείο (Δ), με χ.θ.:2+765μ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

τα σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα που οφείλονται τόσο στην αύξηση 

της κυκλοφορίας των οχημάτων, όσο και των πεζών καθ’ όλη διάρκεια  του 

24ώρου (λόγω της  υψηλής επισκεψιμότητας  που παρουσιάζουν τόσο οι 

παραλίες κατά μήκος της οδού Αλυκής, όσο  η μαρίνα Αιγίου, ο υγροβιότοπος 

και τα καταστήματα εστίασης- αναψυχής & θαλάσσιων δραστηριοτήτων, που 
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έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της παραλίας του Αιγίου), σύμφωνα με την 

κυκλοφοριακή μελέτη που σύνταξε ο μελετητής Συγκοινωνιακών Έργων κ. 

Ηρακλής Καπόπουλος,  (πλην  της παρ. 7 «Τοποθέτηση πλαστικών μειωτών 

ταχύτητας (σαμαράκια) με την απαραίτητη προειδοποιητική σήμανση ανά 

100μέτρα, ύψους 5 έως 10εκ, σε θέσεις πλησίον της μαρίνας Αιγίου (πριν και 

μετά) καθώς και στην παραλία της Αλυκής», διότι  σύμφωνα με το ΦΕΚ 1720/ 

τ.Β/2009, σελίδα 21825,  «3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΉΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ 

ΑΠΟΦΥΓΗ … Απαγορεύεται η κατασκευή και τοποθέτηση εγκάρσιων 

υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος ( σαμάρια) σε : Αυτοκινητό-

δρομους στο Εθνικό ή στο Επαρχιακό δίκτυο και σε οδούς που διέρχονται 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ( Αστική, Υπεραστική ή Δημοτική – τοπική 

συγκοινωνία) ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται εντός των ορίων  

κατοικημένων περιοχών.  …»)  και η οποία μελέτη ως προς τα λοιπά 

αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

Α. Την δημιουργία λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας των πεζών, κατά 

μήκος του συνόλου της οδού Αλυκής, δηλαδή από την αρχή της έως το τέλος 

της οδού, νοτιοανατολικά του υγροβιότοπου, στο σημείο (Γ), στην χ.θ. 2+360μ 

του Σχεδιαγράμματος 1.  Η εδαφική αυτή λωρίδα, που θα αποτελεί τμήμα της 

ασφαλτοστρωμένης παραλιακής οδού, θα έχει πλάτος 1,60μ ή 2,0μ εάν 

χρησιμοποιηθεί και ως ποδηλατοδρόμος δύο κατευθύνσεων. 

Βόρεια, η εν λόγω λωρίδα θα εφάπτεται με την βόρεια οριογραμμή του 

καταστρώματος της οδού Αλυκής. Το μήκος της λωρίδας αποκλειστικής 

κυκλοφορίας πεζών, είναι 2.360 μέτρα περίπου. 

Ο διαχωρισμός της από το υπόλοιπο τμήμα της οδού, θα γίνει με την 

τοποθέτηση εύκαμπτων κορυνών σήμανσης, (ύψους 450mm, διαμέτρου 80 mm 

και βάρους 0,9kg, κατάλληλου για οριοθέτηση δρόμων) χρώματος κόκκινου 

και λευκού (οριζόντιες εναλλάξ λωρίδες) οι οποίες θα πακτωθούν επί του 

ασφαλτικού της οδού Αλυκής σε όλο το μήκος της, ανά 1,6 μέτρα. Συστήνεται 

έντονα ο χρωματισμός (κίτρινος) της εν λόγω λωρίδας, με ειδικά χρώματα 

επιφανείας οδοστρωμάτων. 

Β.  Λόγω της ύπαρξης του οικισμού που αναφέραμε παραπάνω, προτείνουμε 

την διατήρηση της οδού Αλυκής ως οδού διπλής κατεύθυνσης, από την αρχή 

της (διασταύρωση με οδό Παυσανίου) και έως περίπου την χ.θ.: 1+000μ. Στην 

θέση αυτή, που θα οριοθετεί και το τέλος της διπλής κυκλοφορίας επί της οδού,  

υπάρχει ελεύθερος ακάλυπτος δημοτικός χώρος, στον οποίον μπορεί να γίνεται 

η αναστροφή των οχημάτων (Σημείο: Α στο Σχεδιάγραμμα 1). Λόγω του 

μικρού μεγέθους του χώρου αυτού, δεν είναι δυνατή η διαμόρφωση κυκλικού 

κόμβου, οπότε τα οχήματα υποχρεωτικά θα αναστρέφουν στην σειρά και μετά 

από στάση, με την προτεραιότητα να διατηρείται επί της οδού Αλυκής για τα 

οχήματα που συνεχίζουν να κατευθύνονται ανατολικά προς τον υγροβιότοπο. 

Η αναστροφή προτείνουμε να απαγορευτεί, για τα μεγαλύτερα οχήματα όπως: 

φορτηγά, λεωφορεία κλπ.   

 Γ.  Από την θέση αναστροφής (Σημείο Α) προτείνεται η επιβολή κυκλοφορίας 

μονής κατεύθυνσης κατά μήκος της οδού Αλυκής και έως την θέση του 

σημείου  (Β)  στην χ.θ.: 2+150 όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραμμα 1. Στο σημείο 

αυτό, η οδός Αλυκής διασταυρώνεται με δύο δρόμους, εκ των οποίων, αυτός 
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που έχει κατεύθυνση νότια, είναι χωματόδρομος με πλάτος διατομής 

ικανοποιητικό για να αναλάβει την κυκλοφορία των οχημάτων της οδού 

Αλυκής και την διοχέτευσή τους στην ασφαλτοστρωμένη οδό με την οποία 

διασταυρώνεται στο σημείο Δ στην χ.θ.: 2+765 (Σχεδιάγραμμα 1) 

Συνοπτικά, η μονοδρόμηση που προτείνεται, ξεκινά από το σημείο (Α) με 

χ.θ.:1+000, έως την διασταύρωση στο σημείο (Β) με χ.θ. 2+150 και συνεχίζει 

κατά μήκος του πρόσφατα διαπλατυσμένου χωματόδρομου έως την 

διασταύρωση στο σημείο (Δ), με χ.θ.:2+765μ. Το μήκος της είναι 1.765μ 

περίπου. 

Δ.  Το τμήμα της οδού Αλυκής, από το σημείο (Β) με χ.θ.: 2+150, έως το 

σημείο (Γ) στην χ.θ. 2+360 (Σχεδιάγραμμα 1), θα παραμείνει με δύο αντίθετες 

κατευθύνσεις κυκλοφορίας, ώστε τα οχήματα που είτε φθάνουν έως το σημείο 

(Γ) είτε σταθμεύουν κατά μήκος αυτού του τμήματος, να μπορούν να 

αναστρέφουν και στην συνέχεια να επιστρέφουν προς την πόλη του Αιγίου, 

μαζί με την υπόλοιπη κυκλοφορία διαμέσου του χωματόδρομου (Β-Δ).  

Παρατηρήσεις:  

1) Σε ορισμένες θέσεις κατά μήκος της παραλιακής οδού Αλυκής, λόγω 

μείωσης της ωφέλιμου πλάτους της διατομής της οδού, επιβάλλεται η διακοπή 

της συνέχειας του πεζόδρομου και η προσαρμογή του στις τοπικές συνθήκες 

(πχ. μείωση πλάτους, μετακίνησή του, κλπ)   

Οι θέσεις αυτές, βρίσκονται σε τμήματα της οδού Αλυκής που παραμένουν 

διπλής κατεύθυνσης και ειδικότερα χωροθετούνται έμπροσθεν και 100 μέτρα 

περίπου μετά την μαρίνα Αιγίου, καθώς και πριν από το σημείο (Α), όπου θα 

επιτρέπεται η αναστροφή των οχημάτων.  

2) Στο Σχεδιάγραμμα 1, τα τμήματα των οδών διπλής αντίθετης κατεύθυνσης 

απεικονίζονται με γραμμή κόκκινου χρώματος, τα τμήματα μονής κατεύθυνσης 

(μονόδρομος) με γραμμή, χρώματος πορτοκαλί και η λωρίδα αποκλειστικής 

κυκλοφορίας πεζών με γραμμή κιτρίνου χρώματος.    

Ε.  Δημιουργία χώρων στάθμευσης κάθετα και επί γωνίας 45μοιρών επί της 

νότιας πλευράς της οδού Αλυκής στο τμήμα μεταξύ των σημείων (Β) και (Γ), 

από την χ.θ.: 2+150 έως την χ.θ.: 2+360. 

Δημιουργία θέσεων στάθμευσης υπό γωνία 45μοιρών στην παραλία της 

Αλυκής. 

Δημιουργία θέσεων στάθμευσης επί της οδού Αλυκής στην θέση της μαρίνας 

Αιγίου. Όλες οι θέσεις στάθμευσης επί της οδού Αλυκής θα περιγράφονται με 

επιφανειακή διαγράμμιση.  

ΣΤ.  Για την υλοποίηση των  παραπάνω παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με 

την ρύθμιση των κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, να τοποθετηθούν υπό την 

επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και με έξοδα του Δήμου οι 

πινακίδες σήμανσης και να πραγματοποιηθούν  τα παρακάτω:   

1. Οριζόντια Σήμανση. Διαγράμμιση λευκού ή κίτρινου χρώματος των 

οριογραμμών της λωρίδας κυκλοφορίας στο σύνολο της οδού Αλυκής, σε 

μήκος 2.360 μέτρων. Διαγράμμιση του άξονα της οδού με διπλή συνεχή 

γραμμή (απαγόρευση υπέρβασης οχήματος) στα τμήματα διπλής κατεύθυνσης, 

συνολικού μήκους 1.210μ. Σύνολο διαγράμμισης: 2360*2+1210*2 =7140μ. 
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Οι παραπάνω διαγραμμίσεις θα συμπληρωθούν με κάθετες διαγραμμίσεις 

διαβάσεων πεζών σε συγκεκριμένα σημεία επί της οδού Αλυκής (πχ στην 

μαρίνα Αιγίου, στην παραλία της Αλυκής, κλπ). 

2. Για το σύνολο της οδού, επιβολή απαγόρευσης προσπέρασης προπο-

ρευόμενου οχήματος. 

3. Κατακόρυφη Σήμανση. Για το σύνολο της οδού, πλήρη καταγραφή των 

αναγκών κατακόρυφης σήμανσης με πινακίδες: αναγγελιών, ρυθμιστικές 

πινακίδες και πληροφοριακές πινακίδες, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την 

εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

4. Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος κατά μήκος της εσωτερικής 

οριογραμμής του πεζόδρομου (μάτια γάτας μόνιμης σήμανσης). 

5. Επιβολή ορίου ταχύτητας 30χλμ/ώρα στο σύνολο της οδού  

6. Τοποθέτηση μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ, 

σε τμήματα της οδού Αλυκής στην βόρεια οριογραμμή της, προς την θάλασσα, 

λόγω κινδύνου εκτροπής των οχημάτων. Κατηγορίας επίδοσης τουλάχιστον 

Τ80Α (πριν Ρ2Α). 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   46/2021 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
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