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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
    

                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 
Αγρίνιο 04/11/2020 
Αριθ. Πρωτ.:  49464 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  738/2020 

Ο Δήμαρχος Αγρινίου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/10 «πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 2 του Ν.3463/06 «Δ.Κ.Κ.». 

3. Την προφορική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Και: 

 Επειδή διαπιστώθηκε ότι το  παλαιό κτίριο «καπναποθηκών Ηλιού» που βρίσκεται 

επί της οδού Μεσολογγίου και Βαρνακιώτη, παρουσιάζει σημεία ιδιαίτερα έντονης 

φθοράς με κατάρρευση τμήματος της στέγης, αποκόλληση επιχρισμάτων και λοιπές 

φθορές στον φέροντα οργανισμό. 

 Επειδή τα ανωτέρω στοιχεία επικινδυνότητας του κτιρίου συνιστούν άμεσο και 

προφανή κίνδυνο, που καθιστά αναγκαία την κατεπείγουσα λήψη μέτρων 

ασφάλειας της κυκλοφορίας και των πεζών που διέρχονται από την οδό 

Μεσολογγίου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Απαγορεύουμε την κυκλοφορία όλο το 24ωρο οχημάτων και πεζών : 

1. σε τμήμα της οδού Μεσολογγίου, από τη συμβολή της με την οδό Βαρνακιώτη έως τη 

συμβολή της με την οδό Γρηγόριου Βαλτινού  

2. στην οδό Παπαϊωάννου Δημάρχου (μεταξύ των Ο.Τ. 189 και 189α) από τη συμβολή 

της με την οδό Μεσολογγίου έως τη συμβολή της με την οδό Γρηγόριου Βαλτινού 

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας ισχύει επ΄αόριστο και μέχρι εκδόσεως νεώτερης 

απόφασής μας, εφόσον εξασφαλιστεί η ασφάλεια της κυκλοφορίας.  Η κυκλοφορία των 

οχημάτων στην οδό Μεσολογγίου θα εκτρέπεται στην οδό Βαρνακιώτη, με την 

τοποθέτηση ειδικής σήμανσης. Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και για όσο χρονικό 

διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η παρούσα απόφαση, εγκρίνονται επιπλέον οι εξής 
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κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:   α) επιτρέπεται η δεξιά στροφή των οχημάτων που κινούνται 

από την οδό Χαριλάου Τρικούπη προς την οδό Γρηγόρη Βαλτινού, η οποία μετατρέπεται 

σε οδό διπλής κυκλοφορίας μέχρι την οδό Μεσολογγίου και απαγορεύεται η στάση και 

στάθμευση και στις δύο πλευρές αυτής,  β) τοποθετείται πινακίδα Ρ-2 στην οδό Γρηγόρη 

Βαλτινού πριν τη συμβολή της με την οδό Μεσολογγίου. Για την τήρηση της παρούσας 

απόφασης  παρακαλείται το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου για τη συνδρομή του, παράλληλα 

με τις ενέργειες εφαρμογής της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αγρινίου. 

Για την εξασφάλιση της μη προσέγγισης πεζών στο κτίριο «καπναποθηκών Ηλιού» 

θα γίνουν εργασίες σήμανσης και τοποθέτησης σχετικών πληροφοριακών πινακίδων, 

καθώς και τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος-φράχτη κατάλληλης φέρουσας αντοχής, σε 

όλο το πλάτος της οδού Μεσολογγίου από τη διασταύρωση με την οδό Βαρνακιώτη έως τη 

διασταύρωση με την οδό Παπαϊωάννου Δημάρχου. Από την προστατευτική περίφραξη 

εξαιρείται τμήμα του πεζοδρομίου της οδού Μεσολογγίου στην πλευρά του Ο.Τ. 190α, το 

οποίο είναι απαραίτητο για την κυκλοφορία πεζών και χρήση των υπαρχόντων κτιρίων. 

Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Αγρινίου για την σχετική έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του 58 παρ. 2 του 

Ν.3852/10. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν.4623/19 

(ΦΕΚ-134 Α/9-8-19), αντικαταστάθηκαν οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 82 του Ν.3463/06, 

και πλέον οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

 

 

                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                             ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
 
Κοινοποίηση:                                                                                          

 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου  

 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Αυτεπιστασίας 

 Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου 

 Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 
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