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Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 6/2022 πρακτικό της έκτακτης – διά περιφοράς – συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου  Αίγινας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019. 

Αριθ. Απόφ. 19/2022                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην
επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας για τις ανάγκες εκτέλεσης
του  έργου  “Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  που
προκαλούνται  από  θεομηνίες  (επένδυση  και  προστασία
πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας)”

Σήμερα την 10η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο
Αίγινας  συνήλθε  σε  έκτακτη  –  διά  περιφοράς  –  συνεδρίαση,  ύστερα από την  υπ’ αριθ.  πρωτ.
1793/08.02.2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Πτερούδη Νικόλαου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  νόμιμα  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  Δημοτικούς
Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:  1/Σκαλτσιώτης  Γεώργιος,  2/Μούρτζης  Αντώνιος,  3/Καραγιάννης  Δημήτριος,
4/Κουκούλη Μαίρη, 5/Γκαρής Μάριος, 6/Μούρτζης Δημήτριος, 7/Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος
(Αντ/δρος),  8/Σαλπέα  –  Στάθη  Αικατερίνη,  9/Μούρτζης  Γεώργιος,  10/Βατικιώτης  Δημήτριος,
11/Κουκούλης  Παναγιώτης,  12/Γαλάνης  Γρηγόριος,  13/Μπαρμπέρης  Ευάγγελος,  14/Λεούσης
Νεκτάριος, 15/Πούντος Νικόλαος,  16/Μεθενίτης Παντελεήμων, 17/Ντελής Αντώνιος, 18/Τζίτζης
Φίλιππος,  19/Ηλίας  Παναγιώτης,  20/Θεριανός  Στυλιανός  (Γραμματέας)  και  21/Πτερούδης
Νικόλαος (Πρόεδρος).                                                                                        

Απόντες: 1/Πάλλης Στυλιανός, 2/Μαρμαρινός Σταμάτης, 3/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 4/Λογοθέτης
Εμμανουήλ, 5/Δούκας Σωκράτης και 6/Λαμπαδάριος Στυλιανός,. 

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες: Ουδείς.
  
Απόντες: 1/Κασιμάκης  Παναγιώτης  (Κ.  Αίγινας),  2/Γρυπαίος  Ηλίας  (Κ.  Βαθέος),  3/Λεούσης
Εμμανουήλ  (Κ.  Μεσαγρού),  4/Γιαννούλης  Μηνάς  (Κ,  Κυψέλης)  και  4/Μαρτής  Μιχαήλ  (Κ.
Πέρδικας).
 
 
H τήρηση των πρακτικών ανατέθηκε στον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Αθανάσιο Ε. Λορέντζο.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
                
                Θέμα 1ο                                                           Αριθ. Απόφ. 19/2022

Επισημαίνεται  ότι  η  παρούσα  έκτακτη  συνεδρίαση  λαμβάνει  χώρα  δια  περιφοράς,  όπως  αυτό
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019, το οποίο συμπλήρωσε την παρ. 5
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ορίζει τα εξής:  «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος
χαρακτήρα,  για  τα  οποία  είναι  αναγκαία  η  άμεση  λήψη  απόφασης  και  βάσιμα  πιθανολογείται
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κίνδυνος  εκ  της  αναβολής,  είναι  δυνατόν,  ύστερα  από  απόφαση  του  Προέδρου,  οι  σχετικές
διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών
Δημοτικού  Συμβουλίου.  Οι  αποφάσεις  που  λαμβάνονται  κατά  το  προηγούμενο  εδάφιο,
ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική
συνεδρίαση.» 

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου  του 1ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  ο Πρόεδρος  έθεσε
υπόψη του Σώματος τη γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου με θέμα: «Περί έγκρισης προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας για τις ανάγκες εκτέλεσης του
έργου  “Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες  (επένδυση  και
προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας)”», η οποία έχει ως ακολούθως:

Κύριοι,

Λαμβάνοντας υπόψιν:
1) Το  άρθρο  73  του  Ν.3852/2010,  περί  αρμοδιοτήτων  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2)  Τις διατάξεις των αρ. 9, 10 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ
57/τ. Α’/23.03.1999), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3) Τις διατάξεις του αρ. 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ. Α’/23.3.1999) «Κύρωση Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του αρ. 48 του Ν. 4313/2014 «Μέτρα ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 261/ τ. Α’/17.12.2014) και ισχύει.
4)  Τις διατάξεις των αρ. 75γ, 79 και 82 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
(ΦΕΚ 114/τ. Α’/08.06.2006), όπως ισχύουν.
5)  Την  υπ’  αρ.  ΔΙΠΑΔ/οίκ/502/01.07.2003  απόφαση  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  «Έγκριση  Τεχνικής
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως
ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946 /τ. Β’/ 09.07.2003).
6)  Το υπ’ αρ.  πρωτ. 1442/02.02.2022 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών
Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
7)  Την από 2.2.2022 θεωρημένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην  επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας, στη θέση «Βροχεία», στα πλαίσια του έργου
«Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (επένδυση
και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη θέση Βροχεία)».
8) Το υπ’ αρ. πρωτ. 1582/4.2.2022 έγγραφο του Δήμου Αίγινας προς το Α.Τ. Αίγινας και το ΚΤΕΛ
Αίγινας.
9)  Την ανάγκη προσωρινής κατάληψης επιφάνειας οδοστρώματος με σκοπό την ασφαλή εκτέλεση
εργασιών προστασίας και επένδυσης του πρανούς, ήτοι χωματουργικές εργασίες και επένδυση του
πρανούς οδικού τμήματος 265 μέτρων και πλάτους 7 μέτρων στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας
στη θέση «Βροχεία»,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Ι. Την έγκριση προσωρινής εκτροπής της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας
στη θέση «Βροχεία» από την Δευτέρα 14/02/2022 έως την Τρίτη 15/03/2022 μεταξύ των ωρών 07:30
π.μ.  και  15:30΄  και  ειδικότερα της  πραγματοποίησης προσωρινής εναλλάξ κυκλοφορίας  των δύο
κατευθύνσεων για εργοταξιακή ζώνη έως πενήντα μέτρα (50  m) εντός του μήκους εκτέλεσης του
έργου, λόγω κατάληψης της μίας από τις δύο λωρίδες από μηχανήματα και υλικά.

Δεδομένου ότι τα εργοτάξια αυτά θα υφίστανται για ένα περιορισμένο αριθμό ωρών (οκτώ
ώρες ανά ημέρα) τα σημεία αυτά μπορούν να οριστούν ως Εργοτάξια Μικρής Διάρκειας.

ΑΔΑ: ΩΝ6ΞΩ68-07Δ



ΙΙ. Η  κίνηση  των  οχημάτων  θα  πραγματοποιείται  εναλλάξ  με  τη  συμβολή  προσωπικού,
εξοπλισμένου με τα απαραίτητα μέσα (κόκκινη σημαία προειδοποίησης, walkie talkie).

Θα εγκατασταθούν κώνοι ασφάλειας κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της εργοταξιακής ζώνης
και  οι  απαιτούμενες  προειδοποιητικές  και  πληροφοριακές  πινακίδες  σήμανσης  και  στις  δύο
κατευθύνσεις.

Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών τα μηχανήματα θα αποχωρούν και θα καθαρίζεται
το  οδόστρωμα  από  κάθε  φύσης  προϊόντων  των  εργασιών  και  θα  παραδίδεται  το  κατειλημμένο
οδόστρωμα προς χρήση.

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Ιωάννης Ζορμπάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Τη γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου.
 Την υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 6Ξ2ΝΩ68-ΞΙΖ).
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως

ισχύουν.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,  ο μ ό φ ω ν α

Ι. Εγκρίνει την προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη
θέση «Βροχεία» από την Δευτέρα 14/02/2022 έως την Τρίτη 15/03/2022 μεταξύ των ωρών 07:30
π.μ. και 15:30΄  και ειδικότερα την πραγματοποίηση προσωρινής εναλλάξ κυκλοφορίας των δύο
κατευθύνσεων για εργοταξιακή ζώνη έως πενήντα μέτρα (50 m) εντός του μήκους εκτέλεσης του
έργου, λόγω κατάληψης της μίας από τις δύο λωρίδες από μηχανήματα και υλικά.
Δεδομένου ότι τα εργοτάξια αυτά θα υφίστανται για ένα περιορισμένο αριθμό ωρών (οκτώ ώρες
ανά ημέρα) τα σημεία αυτά μπορούν να οριστούν ως Εργοτάξια Μικρής Διάρκειας.

ΙΙ.  Η  κίνηση  των  οχημάτων  θα  πραγματοποιείται  εναλλάξ  με  τη  συμβολή  προσωπικού,
εξοπλισμένου με τα απαραίτητα μέσα (κόκκινη σημαία προειδοποίησης, walkie talkie).
Θα εγκατασταθούν κώνοι ασφάλειας κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της εργοταξιακής ζώνης και οι
απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης και στις δύο κατευθύνσεις.
Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών τα μηχανήματα θα αποχωρούν και θα καθαρίζεται το
οδόστρωμα  από  κάθε  φύσης  προϊόντων  των  εργασιών  και  θα  παραδίδεται  το  κατειλημμένο
οδόστρωμα προς χρήση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  19/2022

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Νικόλαος Πτερούδης

Κοινοποίηση
-Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
-Γραφείο κ. Δημάρχου 
-Τεχνική Υπηρεσία Δήμου – για ενέργεια
-Γραφεία κων Αντιδημάρχων
-Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας – Τ.Κ 18010
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