
          

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ                                
        Λ. Δημοκρατίας 18010 ΑΙΓΙΝΑ 
 Τηλ.: 22970-22272  FAX: 22970-26320 

Α π ό σ π α σ μ α 
από το υπ’ αρ. 10/2020 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Αίγινας  
Αριθμ. Αποφ. 97/2020    Π ε ρ ί λ η ψ η 

Λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη 
Χερσαία Ζώνη Λιμένα Σουβάλας.   

 
   Στην Αίγινα σήμερα την 7η Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00μ.μ.  συνήλθε 
σε κατεπείγουσα δια περιφοράς  συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Αίγινας κατόπιν της υπ’ αρ. 1776/07-08-2020 προσκλήσεως του κ. Προέδρου. 
Παρόντες: 1) Ο Πρόεδρος κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος,  2) ο Λιμενάρχης Αίγινας κ. Φραγκούλης 
Αργύριος, 3) ο κ. Θεριανός Στυλιανός,  4) ο κ. Καραγιάννης Δημήτριος, 5) ο κ. Μούρτζης 
Αντώνιος,6) ο  Αντιπρόεδρος κ. Αθανασίου Ιωάννης,7) ο κ. Λεούσης Νεκτάριος. 
Απόντες: 1) η κα Δέδε Αργυρώ,2) o κ. Δαλακούρας Κωνσταντίνος. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας κ. Πετράκη 
Κωνσταντίνα για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.   
   Μετά την ανακοίνωση ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν. 4706/ 2020 (ΦΕΚ 136Α ) και του ΦΕΚ 2248Β / 2020 ‘’Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών…’’ , με σκοπό 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποτροπή διασποράς κρουσμάτων COVID-19 καθώς 
και λαμβάνοντας υπόψη την εύρυθμη λειτουργιά του λιμένα Σουβάλας, προτείνει τα κάτωθι:  
1. Την ολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της χερσαίας ζώνης Σουβάλας 
(δρόμος Αλιπράντη) και συγκεκριμένα έμπροσθεν του κτηρίου ‘’Κρητικός’’ (στίγμα φ: 
37°46'21.10"Β & λ: 023°29'15.56"Α) έως και την γωνία κτηρίου ‘’Κανάκη’’ (στίγμα φ: 
37°46'21.28"Β & λ: 023°29'20.57"Α). Εν λόγω απαγόρευση να άφορα για χρονικό διάστημα 
από 01/08/2020 έως και 31/08/2020 και μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Στην συνέχεια από 
την 01/09/2020 έως και 20/09/2020, η απαγόρευση να αφορά μόνο τις ημέρες Παρασκευή-
Σαββάτο-Κυριακή. Για όλα τα προαναφερόμενα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλες 
ρυθμιστικές ταμπέλες του Κ.Ο.Κ., οι οποίες θα τοποθετούνται και θα αφαιρούνται με 
μέριμνα των υπαλλήλων του φορέα μας.  

2. Σχετικά με το ανατολικό τμήμα του προβλήτα λιμένα Σουβάλας και με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως επαγγελματιών του λιμένα, προτείνουμε η απαγόρευση 
κυκλοφορίας να άφορα για χρονικό διάστημα από την 01/08/2020 έως και 20/09/2020 και 
μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Εν λόγω απαγόρευση να αφορά μόνο Ι/Χ αυτοκίνητα και Φ/Γ 
οχήματα, ενώ να επιτρέπεται η διέλευση δίκυκλων οχημάτων. Ως όριο μέγιστης ταχύτητας 
εντός του εν λόγω τμήματος του δρόμου, να οριστεί η ταχύτητα των είκοσι (20) χιλιομέτρων. 
Να τοποθετηθεί κατάλληλη ρυθμιστική ταμπέλα του Κ.Ο.Κ. σε στίγμα φ: 37°46'21.48"Β & λ: 
023°29'20.74"Α, καθώς και διευκρινιστική, η οποία θα τοποθετείται και θα αφαιρείται με 
μέριμνα των υπαλλήλων του φορέα μας.  

3. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαστική η πρόβλεψη υποχρεωτικού διαδρόμου/λωρίδας 
κυκλοφορίας οχημάτων, πλάτους, τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, με σκοπό την απρόσκοπτη 
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και ασφαλή λειτουργία των εισόδων-εξόδων όλων των παρόδιων κτηρίων, τη διέλευση 
υπηρεσιακών οχημάτων (λιμενικού, αστυνομίας, πυροσβεστικής, ασθενοφόρου, κλπ) που 
εξαιρούνται από όλες τις παραπάνω απαγορεύσεις καθώς και των υπολοίπων εξαιρούμενων 
οχημάτων σύμφωνα με τα προρρηθέντα.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4706/ 2020 (ΦΕΚ 136Α ) και του ΦΕΚ 2248Β / 2020 ‘ 

 Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1781/07-08-2020 έγγραφο του Λιμεναρχείου Αίγινας. 

 Την υπ. αρ. πρωτ. 1779/07-08-2020 εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. προς τα Μέλη 

 Σχετική Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναγράφεται στα αναλυτικά 
πρακτικά της Συνεδρίασης, 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί 7 παρισταμένων μελών επί συνόλου 9) 

 
Εγκρίνει : 

 1. Την ολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο παραλιακό μέτωπο της χερσαίας ζώνης 
Σουβάλας (δρόμος Αλιπράντη) και συγκεκριμένα έμπροσθεν του κτηρίου ‘’Κρητικός’’ (στίγμα 
φ: 37°46'21.10"Β & λ: 023°29'15.56"Α) έως και την γωνία κτηρίου ‘’Κανάκη’’ (στίγμα φ: 
37°46'21.28"Β & λ: 023°29'20.57"Α). Εν λόγω απαγόρευση αφορά για χρονικό διάστημα από 
01/08/2020 έως και 31/08/2020 και μεταξύ των ωρών 21:00-23:59. Στην συνέχεια από την 
01/09/2020 έως και 20/09/2020, η απαγόρευση αφορά μόνο τις ημέρες Παρασκευή-
Σαββάτο-Κυριακή. Για όλα τα προαναφερόμενα θα τοποθετηθούν κατάλληλες ρυθμιστικές 
ταμπέλες του Κ.Ο.Κ., οι οποίες θα τοποθετούνται και θα αφαιρούνται με μέριμνα των 
υπαλλήλων του φορέα μας.  

2. Σχετικά με το ανατολικό τμήμα του προβλήτα λιμένα Σουβάλας και με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως επαγγελματιών του λιμένα, η απαγόρευση κυκλοφορίας 

θα αφορά το χρονικό διάστημα από την 01/08/2020 έως και 20/09/2020 και μεταξύ των 

ωρών 21:00-23:59. Εν λόγω απαγόρευση θα αφορά μόνο Ι/Χ αυτοκίνητα και Φ/Γ οχήματα, 

ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση δίκυκλων οχημάτων. Ως όριο μέγιστης ταχύτητας εντός του 

εν λόγω τμήματος του δρόμου, ορίζεται  η ταχύτητα των είκοσι (20) χιλιομέτρων. Θα 

τοποθετηθεί κατάλληλη ρυθμιστική ταμπέλα του Κ.Ο.Κ. σε στίγμα φ: 37°46'21.48"Β & λ: 

023°29'20.74"Α, καθώς και διευκρινιστική, η οποία θα τοποθετείται και θα αφαιρείται με 

μέριμνα των υπαλλήλων του φορέα μας. 

3. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαστική η πρόβλεψη υποχρεωτικού διαδρόμου/λωρίδας 

κυκλοφορίας οχημάτων, πλάτους, τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, με σκοπό την 

απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εισόδων-εξόδων όλων των παρόδιων κτηρίων, τη 

διέλευση υπηρεσιακών οχημάτων (λιμενικού, αστυνομίας, πυροσβεστικής, ασθενοφόρου, 

ΑΔΑ: 63ΩΝΟΛΤΠ-8ΕΕ



κλπ) που εξαιρούνται από όλες τις παραπάνω απαγορεύσεις καθώς και των υπολοίπων 

εξαιρούμενων οχημάτων σύμφωνα με τα προρρηθέντα. 
Η Σχετική Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 97/2020.  
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται. 

Ο Πρόεδρος     Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 
 

Σκαλτσιώτης Α. Γεώργιος 
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