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ΑΠΟΦΑΣΗ   

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, 5)Βασίλειο Γ. 

Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο Μπούνια, 7)Παναγιώτη Μάρκου τακτικά 

Μέλη,  συνήλθε σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 

13:30΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της 

εφαρμογής CiscoWebex Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

(ΙΡΙΔΑ): 23950/2- 7-2021 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 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 

επτά (7) από τα (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, ενώ δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα μέλη 

κ.κ.: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος και 2)Μαρία Ιατροπούλου, κηρύσσει 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

Για το αντικείμενο: «Επί αιτήματος για τροποποίηση ωραρίου 

λειτουργίας του προσωρινά χαρακτηρισμένου ως πεζοδρόμου τμήμα-

τος της οδού Μητροπόλεως μεταξύ των οδών  Μελετοπούλων και 

Ρωμανιώλη στο Αίγιο». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλεί-

ας  - Δήμαρχος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το μοναδικό  

θέμα της ημερήσιας διάταξης   και εκθέτει τα εξής: 
«Κυρίες και κύριοι, 

Επί του αιτήματος της άρσης κυκλοφορίας οχημάτων επί του τμή-

ματος της οδού Μητροπόλεως μεταξύ των οδών Μελετοπούλων και Ρω-

μανιώλη από  τις  ώρες 10:00 έως 14:00 καθ’ εκάστην, εισηγούμαι την 

άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων, αφού οι καιρικές συ-

θήκες (υψηλές θερμοκρασίες) δεν επιτρέπουν την επόμενη περίοδο τη 

χρήση από μεγάλο αριθμό επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων, αφού προ-

τιμούν τις διαθέσιμες ώρες για περίπατο ή αναψυχή να πηγαίνουν στις 

παραλίες της περιοχής.» 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Αφού άκουσε, τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογε-

ρόπουλος, λαμβανομένου  υπόψη του  αιτήματος επαγγελματιών και 

καταστηματαρχών που δραστηριοποιούνται στην οδό Μητροπόλεως της 

Κοινότητας Αιγίου δια του  πληρεξουσίου  Δικηγόρου τους  κ. Πολύδωρου 

Θεοδωρακόπουλου και του αιτήματος του αρχηγού της δημοτικής 

παράταξης Αιγιαλείας «ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ» κ. Χρ. Γούτου και συν 

εκτιμωμένου του γεγονότος ότι βρισκόμαστε στην αρχή της θερινής 

περιόδου (υψηλή θερμοκρασία –υγρασία), κατά την οποία επέρχονται 



αλλαγές στην καθημερινότητα των δημοτών, που επηρεάζουν και τις 

διαδρομές τους και είδε την απόφασή της αριθ. 75/2021 και σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 13 των άρθρων 5 και 18 του ν. 4623/9-819, 

                              ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων στο τμήμα 

της οδού Μητροπόλεως μεταξύ των οδών Μελετοπούλων  και Ρωμανιώ-

λη της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αφού οι καιρικές συν-

θήκες (υψηλές θερμοκρασίες) έχουν οδηγήσει  μεγάλο αριθμό επισκεπτών 

και μόνιμων κατοίκων στις παραλίες της περιοχής και όχι στο κέντρο της 

πόλης. 

Το δε διατιθέμενο πλάτος του εν λόγω τμήματος της οδού 

Μητροπόλεως, - έναντι του πάρκου-, που θα χρησιμοποιείται από τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθι-

σμάτων, θα είναι μέχρι 3.30 μ.μ. από το κράσπεδο του πεζοδρομίου. 
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη 

του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου.  

 Η εν λόγω απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τοπική ημερήσια 

εφημερίδα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2021. 

       

      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  

 
 


