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ΑΠΟΦΑΣΗ  27/2016 

     ΘΕΜΑ: "Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή οδό Σελιανιτίκων Αιγιαλείας κατά την 
κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών" 

   Στην Πάτρα σήμερα την 29 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή, o Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Αχαΐας Ιωάννης  ΣΕΪΝΤΗΣ, Ταξίαρχος. 

 
Έχοντας  υπόψη 

1.  Το άρθρο 52 του Ν. 2696/99  ΚΟΚ όπως τροποποιήθηκε όπως τροπ. με Ν. 3542/07  
2. Το υπ. αριθμ 1015 από 14-01-2016 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών ΄Εργων του Δήμου 

Αιγιαλείας 
3. Το υπ' αριθ. ΑΙΓ_489 από 22/01/2016 έγγραφο της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ μετά τεχνικής 'Έκθεσης 
4. Το υπ’αριθ.  66254/ 16/178037 από 27/01/2016 έγγραφο Τ.Τ Αιγίου Αχαΐας 
 

 
     Στα πλαίσια εργασιών εκσκαφής για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και προς  
διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων:  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Άρθρο 1ο 

 

      Την ολική διακοπή της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Σελιανιτίκων Αιγιαλείας προκειμένου γίνουν εργασίες εκσκαφής για κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων με έναρξη εργασιών από 01/02/2016 και λήξη 10/06/2016. 

               Για την τοποθέτηση των αγωγών απαιτείται, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, 
όρυγμα πλάτους 1,90 μ . και βάθους από 2,00 έως 5,50 μ. 

  Λόγω της στενότητας του οδοστρώματος, στο συγκεκριμένο τμήμα, και του μεγέθους του 
ορύγματος κρίνεται αναγκαία η ολική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για λόγους 
ασφαλείας. 
  Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε 3 κύριες φάσης ώστε να περιοριστεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο η όχληση στην κυκλοφορία των οχημάτων, ως εξής: 
  

ΦΑΣΗ Α’ 
  Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται επί της Οδού Κυανής Ακτής από το ύψος της Οδού 
Φλοίσβου έως και 50,00 μ. ανατολικά αυτής στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς 
Πάτρα. 
  Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στο εναπομένον ρεύμα 
κυκλοφορίας εναλλάξ με τη χρήση φορητών φωτεινών σηματοδοτών. 
  Το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας θα είναι πλάτους τουλάχιστον 3,00 μ. ώστε να 
διασφαλίζεται η άνετη διέλευση των οχημάτων. 
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Η Α’ φάση εργασιών θα έχει διάρκεια 15 ημέρες. 

  
ΦΑΣΗ Β’ 

  Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα: 
   1ο Μέτωπο 

Επί της παραλιακής οδού Κυανής Ακτής από το ύψος της οδού Φλοίσβου έως το 
ύψος της Οδού Αιγιαλού. 

2ο Μέτωπο 
Επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος από το ύψος της κάθετης Ανώνυμης οδού 

που διέρχεται από δημοτικό χώρο στάθμευσης έως το ύψος της Οδού Απόλλωνος. 
  Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήρια 
οδό, η όδευση της οποίας είναι: Οδός Φλοίσβου (Μονοδρόμηση – μόνο ΚΑΘΟΔΟΣ) - Παραλιακή 
Οδός Κυανής Ακτής – Οδός Αφροδίτης (Υφιστάμενος Μονόδρομος – μόνο ΑΝΟΔΟΣ) – Π.Ε.Ο. 
Κορίνθου-Πατρών – Οδός Αιγιαλού – Οδός Κυανής Ακτής – Οδός Ποσειδώνος – Ανώνυμη Οδός 
που διέρχεται από δημοτικό χώρο στάθμευσης – Οδός Ελευθερίας. 
  Σημειώνεται ότι εκτός από την πρόσθετη εργοταξιακή σήμανση, θα τεθεί σε ισχύ η 
παρακάτω υφιστάμενη κάθετη σήμανση που ρυθμίζει την κυκλοφορία μόνο κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες: 

·         Στην Οδό Φλοίσβου και στο ύψος της διασταύρωσης αυτής με την παραλιακή 
Οδό Κυανής Ακτής τίθεται σε ισχύ η πινακίδα Ρ-7, όπως επίσης και οι 
συνοδευτικές Ρ-27 και Ρ-28 επί της Οδού Κυανής Ακτής, ώστε να επισημανθεί η 
μονοδρόμηση της Οδού φλοίσβου με κατεύθυνση προς τη θάλασσα 

·         Στην Οδό Μεσολογγίου και στο ύψος της διασταύρωσης αυτής με την Οδό 
Απόλλωνος, τίθεται σε ισχύ η πινακίδα Ρ-27 όπως επίσης και η Ρ-52δ ώστε να 
απαγορευθεί η κάθοδος της οδού Απόλλωνος προς την παραλιακή Οδό 
Ποσειδώνος 

Η Β’ φάση εργασιών θα έχει διάρκεια 45 ημέρες. 
  
ΦΑΣΗ Γ’ 

  Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα: 
   1ο Μέτωπο 

Επί της παραλιακής οδού Κυανής Ακτής από το ύψος της οδού Αιγιαλού έως το 
ύψος του Κυκλικού Κόμβου (τρίγωνο). 

2ο Μέτωπο 
Επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος από το ύψος του ξενοδοχείου Κανελή έως το 

ύψος της κάθετης Ανώνυμης οδού που διέρχεται από δημοτικό χώρο στάθμευσης. 
  

  Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήρια 
οδό, η όδευση της οποίας είναι: Παραλιακή Οδός Κυανής Ακτής – Οδός Αιγιαλού – Π.Ε.Ο. 
Κορίνθου-Πατρών – Κάθετη Ανώνυμη Οδός προς Π.Ε.Ο. – Οδός Παυσανία (Μονοδρόμηση – 
μόνο κατεύθυνση από Λόγγο προς Σελιανίτικα)  – Κάθετη Ανώνυμη Οδός  που διέρχεται από 
δημοτικό χώρο στάθμευσης – Οδός Ποσειδώνος. Επίσης θα είναι προσβάσιμη και η παραλιακή 
Οδός Ποσειδώνος από το ύψος του κυκλικού κόμβου έως το ύψος του ξενοδοχείου Κανελή. 
  

Σημειώνεται ότι εκτός από την πρόσθετη εργοταξιακή σήμανση, θα τεθεί σε ισχύ η 
παρακάτω υφιστάμενη κάθετη σήμανση που ρυθμίζει την κυκλοφορία μόνο κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες: 

·         Στην Οδό Παυσανία και στο ύψος της διασταύρωσης αυτής με την Κάθετη 
Ανώνυμη Οδό προς Π.Ε.Ο. (Λουτρά) τίθεται σε ισχύ η πινακίδα Ρ-7, ώστε να 
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επισημανθεί η μονοδρόμηση της Οδού Παυσανία με κατεύθυνση από Λόγγο προς 
Σελιανίτικα. 

Η Γ’ φάση εργασιών θα έχει διάρκεια 45 ημέρες. 
  
  
  
  
ΦΑΣΗ Δ’ 
  Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται επί της παραλιακής Οδού Ποσειδώνος από το ύψος 
του κυκλικού κόμβου έως το ύψος του ξενοδοχείου Κανελή. 
  Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήρια 
οδό, η όδευση της οποίας είναι: Παραλιακή Οδός Κυανής Ακτής – Κάθετη Ανώνυμη Οδός προς 
Π.Ε.Ο. - Οδός Παυσανία (Μονοδρόμηση – μόνο κατεύθυνση από Λόγγο προς Σελιανίτικα)  – 
Κάθετη Ανώνυμη Οδός  που διέρχεται από δημοτικό χώρο στάθμευσης – Οδός Ποσειδώνος. 
Επίσης θα είναι προσβάσιμη και η παραλιακή Οδός Ποσειδώνος από το ύψος του ξενοδοχείου 
Κανελή έως το ύψος της κάθετης Ανώνυμης Οδού  που διέρχεται από δημοτικό χώρο 
στάθμευσης. 
  

Σημειώνεται ότι εκτός από την πρόσθετη εργοταξιακή σήμανση, θα τεθεί σε ισχύ η 
παρακάτω υφιστάμενη κάθετη σήμανση που ρυθμίζει την κυκλοφορία μόνο κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες: 

·         Στην Οδό Παυσανία και στο ύψος της διασταύρωσης αυτής με την Κάθετη 
Ανώνυμη Οδό προς Π.Ε.Ο. (Λουτρά) τίθεται σε ισχύ η πινακίδα Ρ-7, ώστε να 
επισημανθεί η μονοδρόμηση της Οδού Παυσανία με κατεύθυνση από Λόγγο προς 
Σελιανίτικα. 

     Η Δ’ φάση εργασιών θα έχει διάρκεια 30 ημέρες. 
 

Από τον υπεύθυνο εργολάβο έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη εγκεκριμένη σήμανση. 

         Από το Τ.Τ Αιγίου θα ληφθούν τα ανάλογα μέτρα τροχαίας. 

 

Άρθρο 2ο 
 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από 

τον υπεύθυνο εργολάβο.- 

                                                              
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

                                  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Τ.Τ ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 
(Σε δυο αντίτυπα, παρακαλούμενο  για τη λήψη μέτρων 
αρμοδιότητάς του) 
2.ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε ( για τοποθέτηση κατάλληλης 
σήμανσης) 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                     
- κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 
- ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Ε. 
-ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Ε/ ΤΜ.ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
-ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Ε./ΓΡ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 
- ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
- Α.Τ. ΑΙΓΙΟΥ 
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/Δ-ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΙΟΥ 
- ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΙΓΙΟΥ 
- ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΙΓΙΟΥ 
  (Παρακαλούμενοι για την ανακοίνωση-δημοσίευση) 
- ΑΣΤΙΚΟ  ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ   
- Παρ’ ημίν βιβλίο αποφάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας. 
 

Ο 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΪΝΤΗΣ 

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
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