
ΕΛΛΘΝΙΚΘ   ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                  
ΔΘΜΟ ΑΛΑΜΙΝΟ 
5θ  ΤΝΕΔΡΙΑΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ ΔΘΜΟΤ ΑΛΑΜΙΝΟ   

                                                                                   ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 10/2021  
 
                 Ζκφραςθ  ςφμφωνθσ γνϊμθσ  ςτθν τροποποίθςθ τθσ υπϋαρικμ. 8/2021 
απόφαςθσ τθσ Ε.Π.Η. που αφορά  προςωρινζσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ για τθν  
απαγόρευςθ  κυκλοφορίασ  οχθμάτων  ςε τμιμα τθσ Ακτισ Θεμιςτοκλζουσ  ςτθν 
περιοχι ΝΑΣΟ τθσ Δ.Κ. Αιαντείου. 
 

 
   τθ αλαμίνα και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα ςτισ 30 του μθνόσ  ΙΟΤΛΙΟΤ    του 

ζτουσ…2021…θμζρα τθσ εβδομάδασ ΠΑΡΑΚΕΤΘ   και ϊρα…10.00  ςυνιλκε ςε  ΕΚΣΑΚΣΘ   
υνεδρίαςθ θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ του Διμου αλαμίνοσ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. 
13383/29-07-21 πρόςκλθςθ του Προζδρου αυτισ κ. Παναγόπουλου Γεϊργιου , που 
γνωςτοποιικθκε  ςε όλα τα μζλθ τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75   του 
Ν.3852/10  ,όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 77  του  Ν. 4555/2018 και ςφμφωνα  με 
τισ υπ’ αρικμ 60249/22-9-2020 και 426/13-11-20 εγκυκλίουσ   του ΤΠ.Ε. όπωσ ιςχφουν για 
λόγουσ διαςφάλιςθσ τθσ δθμόςιασ υγείασ.   Πριν τθν ζναρξθ  τθσ δια περιφοράσ (τθλεφωνικι)  
υνεδρίαςθ , ο Πρόεδροσ  διαπίςτωςε ότι από τα εννζα (9)  τακτικά μζλθ τθσ Ε.Π.Η.  
ςυμμετείχαν  οι εξισ: 
        

      ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΕΛΘ                                              ΑΠΟΝΣΑ  ΜΕΛΘ  
    Παναγόπουλοσ  Γεϊργιοσ                                         Σςαβαρισ Ιωάννθσ   
     Λζνθσ   Κωνςταντίνοσ                                               Δερτοφηοσ  Εμμανουιλ 
    Διολζττθσ  Παντελισ                                              
    Μπίλλια  Ελζνθ  
    Νάννοσ  ωτιριοσ  
    Παπαμιχαιλ- Διγενάκθ Κ.  
    Αλαϊςκασ Βαςίλειοσ 
                   
                                      
               Αρχίηει  θ υνεδρίαςθ και ο Πρόεδροσ αυτισ κ. Παναγόπουλοσ Γεϊργιοσ, 
Διμαρχοσ αλαμίνασ  ειςθγείται  το κζμα που αφορά :  Ζκφραςθ  ςφμφωνθσ 
γνϊμθσ  ςτθν τροποποίθςθ τθσ υπϋαρικμ. 8/2021 απόφαςθσ τθσ Ε.Π.Η. που αφορά  
προςωρινζσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ για τθν  απαγόρευςθ  κυκλοφορίασ  
οχθμάτων  ςε τμιμα τθσ Ακτισ Θεμιςτοκλζουσ  ςτθν περιοχι ΝΑΣΟ τθσ Δ.Κ. 
Αιαντείου.  Σο κατεπείγον του  κζματοσ ςυνίςταται ςτο γεγονόσ ότι κα πρζπει οι  
ρυκμίςεισ να εφαρμοςτοφν από τθν Παραςκευι 30.07.2021 και ςυνεπϊσ κα πρζπει 
ο Διμοσ άμεςα να προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν υλοποίθςθ των 
μζτρων. Το  ζώμα ΟΜΟΦΩΝΑ έκανε δεκηό ηο λόγο ηου καηεπείγονηος. 

 
τθ ςυνζχεια υποβάλλει ςε θλεκτρονικι μορφι, υπόψθ των μελϊν τον φάκελο τθσ 
υπόκεςθσ, τθν υπϋαρικμ. 8/2021 αποφ. τθσ Ε.Π.Η., τθν υπϋαρικμ. 14/2021  απόφαςθ 
τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αιαντείου  Διμου αλαμίνασ, και τθν ειςιγθςθ του 
Δθμάρχου θ οποία ζχει ωσ εξισ :  
 
 

ΑΔΑ: ΩΚΞΦΩ1Ε-ΡΞΚ



                                                Ε Ι  Θ Γ Θ  Θ     
 
Λαμβάνοντασ υπόψη την δοκιμαςτική περίοδο που είχε προταθεί από  την  Τ.Υ.  και 
αξιολογϊντασ τα  μζτρα προσ όφελοσ των δημοτϊν και επιχειρήςεων τησ περιοχήσ, 
προτείνεται η  εφαρμογή των  προςωρινϊν κυκλοφοριακϊν ρυθμίςεων για την 
απαγόρευςη τησ κυκλοφορίασ οχημάτων  ςε τμήμα  τησ Ακτήσ Θεμιςτοκλζουσ ςτην 
περιοχή ΝΑΤΟ από τη διαςταφρωςη τησ οδοφ Κανάρη  ζωσ την διαςταφρωςη με την 
οδό Μπουμπουλίνασ  την θερινή περίοδο,   από Παραςκευή  έωσ &  Κυριακή  από 
ώρα  21.00 έωσ και 1.00. 
 
Θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ, αφοφ  ζλαβε υπόψθ  τθσ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και 
τθν υπϋαρικμ. 14/2021 απόφαςθ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ  Αιαντείου,  
 
                                     ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ   ΚΑΣΑ  ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ 
 
Με ψιφουσ 6 υπζρ , 
 
Εγκρίνει  τθν τροποποίθςθ τθσ υπϋαρικμ. 8/2021 απόφαςθσ τθσ Ε.Π.Η. που αφορά  
προςωρινζσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ για τθν απαγόρευςθ  κυκλοφορίασ  οχθμάτων  
ςτθν Δ.Κ. Αιαντείου ωσ εξισ:  Απαγόρευςθ κυκλοφορίασ οχθμάτων ςε τμιμα τθσ 
Ακτισ Θεμιςτοκλζουσ ςτθν περιοχι ΝΑΣΟ ςτο τμιμα  τθσ από τθν διαςταφρωςθ με 
οδό Κανάρθ ζωσ τθν διαςταφρωςθ με οδό Μπουμπουλίνασ   για τισ θμζρεσ τθσ 
εβδομάδασ Παραςκευι,  άββατο,  Κυριακι, κατά τισ ϊρεσ 21:00 ζωσ 01:30 (τθσ 
επομζνθσ). 
 
το αποκλειόμενο τμιμα τθσ Ακτισ Θεμιςτοκλζουσ κα απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ 
οχθμάτων (εκτόσ των μόνιμων κατοίκων) και κα εξαςφαλίηεται θ ακϊλυτθ 
διζλευςθ οχθμάτων πρϊτθσ ανάγκθσ (πυροςβεςτικϊν, αςκενοφόρων κλπ). 

Ο Δθμ. φμβουλοσ κ. Αλαϊςκασ Βαςίλειοσ, διλωςε παρϊν.  
 
 Ζτςι ςυντάχκθκε και υπογράφθκε.  

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ    
                                         

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΕΩΡΓΙΟ                                  ΣΑ  ΜΕΛΘ  
              Παπαμιχαιλ- Διγενάκθ Κ.                                                  
                                                                               Λζνθσ   Κωνςταντίνοσ    
                                                                               Διολζττθσ  Παντελισ                                                
                                                                               Μπίλλια  Ελζνθ  
                                                                               Νάννοσ  ωτιριοσ                                                                                
                                                                                        Αλαϊςκασ Βαςίλειοσ 
                                                                                        
                                                                    Α κ ρ ι β ζ σ    Α ν τ ί γ ρ α φ ο 

                                                                        αλαμίνα  30-07-2021 
                                                                         Ο  Διμαρχοσ  αλαμίνοσ  
 
 
                                                                    ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΑΔΑ: ΩΚΞΦΩ1Ε-ΡΞΚ
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