
 

Αριθ. 61/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Σελίδα 1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  

 

                                 

                                ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 61/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15/2022 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

ΘΕΜΑ: «Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο 
δρόμο στο Γομοστό λόγω της ανακατασκευής της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου» 

Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Μαΐου (5ου) του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ και συγκεκριμένα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας (1ος 

όροφος), το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, συνήλθε σε τακτική δημόσια (δια ζώσης) συνεδρίαση, 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5705/26.5.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Βασίλειου Αριστ. Γκοτσόπουλου 

και σύμφωνα με τη διαδικασία όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του ν.3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), 

όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά  (27) μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) μέλη: 

 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Κοινότητα Κράλι,  

Κολλιόπουλος Παναγιώτης Κοινότητα Αχαϊκού, Παναγόπουλος Κωνσταντίνος Κοινότητα Ελαιοχωρίου, Σαββόπουλος 

Βασίλειος Κοινότητα Χαϊκαλίου, Κωστούρος Γεώργιος Κοινότητα Καραιϊκων, Δριμάλας Παναγιώτης Κοινότητα Πορτών, 

Παρόντες Απόντες 

1. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη (Πρόεδρος)  
2. Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη 
3. Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου  
4. Ταπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου 
5. Καμπέρος Ηλίας του Χρήστου 
6. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου 
7. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου 
8. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του Γεωργίου  
9. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου 
10. Νικολάου Χρήστος του Γεωργίου 
11. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου  
12. Λιάκος Φίλιππος του Άγγελου 
13. Οικονομόπουλος Ηλίας του Ανδρέα 
14. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη 
15. Μπαχράς Ξενοφώντας του Ιωάννη 
16. Οικονομόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου 
17. Στεργιόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου 
18. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα 
19. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου 

 

1. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του 
Αργυρίου 

2. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου  
3. Τραχάνης Σπυρίδωνας του Ανδρέα 
4. Ορδίτης Αλέξιος του Σπυρίδωνος 
5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του 

Παναγιώτη 
6. Σταθόπουλος Ανδρέας του 

Κωνσταντίνου  
7. Δημόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη 
8. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Χρήστου 

 
 

   (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα) 
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Βαβαρούτας Διονύσιος Κοινότητα Ριόλου, Μπεζεριάνου Ελένη Κοινότητα Αλισσού, Κριμπάς Ιωάννης Κοινότητα 

Αγιοβλασιτίκων, Αλεξόπουλος Χρήστος Κοινότητα Φώσταινας, Κυριαζής Νικόλαος Κοινότητα Μιτοπόλεως, Μαγκαφάς 

Οδυσσέας Κοινότητα Νιφοραιϊκων, Ζαμπέτας Ανδρέας Κοινότητα Πετροχωρίου, Κωνσταντινόπουλος Νικόλαος Κοινότητα 

Κρίνου, Σταυρόπουλος Βασίλειος Κοινότητα Μύρτου, Κατριμπούζας Δημήτριος Κοινότητα Φράγκα, Δημόπουλος Ιωάννης 

Κοινότητα Κάτω Μαζαρακίου. 

          

Διευκρινήσεις:     

• Προσήλθαν κατά τη διαδικασία των ερωτήσων-αναφορών και πριν τη συζήτηση των θεμάτων οι δ.σ. κ.κ. 

Σταθόπουλος Ανδρέας, Ορδίτης Αλέξιος, Μαυρόγιαννης Διονύσιος και Πουλίδας Αθανάσιος 

• Εισήχθησαν για συζήτηση και λήψη απόφασης μετά από ομόφωνη απόφαση και των είκοσι τριών (23) 

παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 

• Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος η δ.σ. κ. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη. 

• Αποχώρησε μετά το τέλος της διαδικασίας των ερωτήσεων-αναφορών και πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο δ.σ. 

κ. Μαυρόγιαννης Διονύσιος.  

 

     Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς, αν και είχε νομίμως κληθεί 

σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 και ισχύει, για προσωπικούς λόγους. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης η υπάλληλος του Δήμου Θεώνη Κων. Αθανασακοπούλου για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Αριστ. Γκοτσόπουλος, έθεσε υπόψη  των μελών 

του Δημοτικού συμβουλίου, το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης περί έκδοσης: «Ψηφίσματος του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το κλείσιμο του δρόμου στο Γομοστό σε ένδειξη 

διαμαρτυρίας λόγω της ανακατασκευής της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου» και ζήτησε από τα μέλη όπως εγκρίνουν 

την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να εκδοθεί ψήφισμα. 

 Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν την εγγραφή και συζήτηση του ως άνω θέματος. 

Στη σημερινή συνεδρίαση παραβρίσκονται στη συνεδρίαση τόσο ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καραιϊκων κ. 

Κωστούρος όσο και ο Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γομοστού κ. Νιφόρας.  

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γκοτσόπουλος Βασίλειος ανέφερε στο Σώμα 
αναφερόμενος στις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Γομοστό είπε ότι η Δημοτική αρχή απέστειλε επιστολή στο 
Υπουργείο Υποδομών, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι ο δρόμος αυτός βρίσκεται σε καθεστώς σημαντικών 
παρεμβάσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων. Ήδη 
αντικαθίσταται ο ασφαλτοτάπητας, γίνεται νέα διαγράμμιση, φωτισμός, κολωνάκια κλπ. Δυστυχώς, μέρος των μέτρων 
αυτών σχεδιάστηκε με την σκέψη του κλειστού αυτοκινητοδρόμου και όχι ενός δρόμου που διέρχεται μέσα από χωριά, 
καλλιέργειες και επιχειρήσεις και εξυπηρετεί με αποκλειστικό τρόπο την καθημερινότητα των κατοίκων των χωριών, τους 
αγρότες που καλλιεργούν τα κτήματά τους αλλά και διάφορους άλλους επαγγελματίες. 

Έτσι τα προβλήματα που αναφύονται από την διαγράμμιση του οδοστρώματος, την τοποθέτηση οριοθετικών 
κιόνων, (κολωνάκια) και την παντελή έλλειψη κόμβων όπου θα μπορούν οι κάτοικοι των χωριών να μπαίνουν και να 
βγαίνουν από το δρόμο με ασφάλεια είναι μεγάλα και σημαντικά και χρήζουν άμεσης επίλυσης. Για το λόγο αυτό επειδή 
θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει συσσωρεύουν πρόσθετα σοβαρά προβλήματα στον συγκεκριμένο δρόμο 
και δεν επιτυγχάνουν σε καμιά περίπτωση τον στόχο για ασφάλεια κατά την χρήση του, παρακαλούμε όπως μελετηθούν 
άμεσα οι παρεμβάσεις που έγιναν ειδικότερα μέσα και πλησίον των χωριών και όπως παρθούν όλα εκείνα τα μέτρα που 
θα οδηγήσουν στο να καταστεί ο δρόμος αυτός ασφαλής και λειτουργικός. 
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Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος, η οποία έχει καταγραφεί και μετά την απομαγνητοφώνηση, 
τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στους 
επικεφαλής των παρατάξεων προκειμένου να τοποθετηθούν επί του θέματος.  

Επιγραμματικά αναφέρουμε τόσο τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων όσο και δημοτικών 
συμβούλων: 

 
Τον λόγο έλαβε ο κ. Νικολάου Χρήστος, επικεφαλής της Παράταξης ‘’Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών’’, ο οποίος 

ανέφερε: «Θέλω να κάνω ένα ερώτημα στη Δημοτική αρχή. Σας είχε ενημερώσει η Περιφέρεια για την κυκλοφοριακή 

παρέμβαση στο δρόμο του Γομοστού με τις κορύνες, γεγονός που αναστάτωσε τους κατοίκους; Σημειωτέον, από το 

γεγονός αυτό υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων, λόγω της ύπαρξης των κορυνών, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή 

περίοδο που διανύουμε. Θεωρώ ότι είμαστε πίσω από τις εξελίξεις». 

Ο δ.σ. κ. Οικονομόπουλος Ηλίας είπε επί του θέματος: «Λόγω της ύπαρξης των κορυνών στο δρόμο του 

Γομοστού, το ΚΤΕΛ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους κατοίκους του Δήμου μας, ούτε και προβλέπονται στάσεις 

λεωφορείων». 

Εν συνεχεία τον λόγο έλαβε ο δ.σ. κ. Ορλώφ Κυριάκος, ο οποίος τόνισε: «Διαπιστώσαμε το πρόβλημα, αφότου 

δημιουργήθηκε. Συμφωνούμε να εκδώσουμε ψήφισμα συμπαράστασης στους κατοίκους για το πρόβλημα που έχει 

δημιουργηθεί. Επίσης, συμφωνούμε να παραστούμε την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 στην κινητοποίηση των κατοίκων της 

περιοχής που προγραμματίζεται». 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γκοτσόπουλος Βασίλειος λαβών τον λόγο ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Το έργο είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών και όχι της Περιφέρειας. Δεν ήρθε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Πιστεύω ότι το ίδιο μοτίβο δρόμου θα γίνει μέχρι τον Πύργο. Θα άλλαζαν τις σημάνσεις, θα τοποθετούσαν φανάρια».  

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γομοστού κ. Νιφόρας, ο οποίος ανέφερε επί του 

θέματος: «Καλυφθήκαμε τόσο από την τοποθέτηση του κ. Νικολάου όσο και του κ. Οικονομόπουλου Ηλία. Με χρήματα του 

Συλλόγου μας στείλαμε ήδη εξώδικα για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τόσο στην Περιφέρεια, στην Κατασκευαστική 

Εταιρεία ΑΚΤΩΡ και στο Υπουργείο Υποδομών. Θα στείλουμε επίσης επιστολές και σε όλους του Βουλευτές και σε όλα τα 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερωθούν για το θέμα. Σαν κάτοικοι δεν γνωρίζουμε αν η 

διαγράμμιση είναι σωστή. Έχουν προκληθεί ατυχήματα στο δρόμο και εμείς οι ίδιοι έχουμε προκαλέσει ατυχήματα. 

Θέλουμε τη στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο και προτείνουμε να δει η εταιρεία που έχει αναλάβει, το θέμα των 

διασταυρώσεων - να υπάρξει τουλάχιστον μία - και να γίνουν και κάποιοι κυκλικοί κόμβοι. Οι έξοδοι πάντως προς την 

Εθνική στο Γομοστό έχουν κλείσει. Σας προσκαλούμε όλους στην κινητοποίηση που προγραμματίζουμε για την Τετάρτη». 

Ο δ.σ. κ. Λιάκος Φίλιππος επί του θέματος: «Ρωτάω τη Δημοτική Αρχή αν πήρατε το σχεδιασμό του δρόμου, την 

κυκλοφοριακή μελέτη. Επισημαίνω επίσης το γεγονός ότι θα προκύψει οικονομικό πρόβλημα στους αγρότες». 

Τον λόγο πήρε ο δ.σ. κ. Ορλώφ Κυριάκος, οποίος ανέφερε: «Σεβόμαστε την αγωνία του κ. Λιάκου. Το πρόβλημα 

είναι του Υπουργείου Υποδομών. Συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων του Γομοστού». 

Στο σημείο αυτό τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καραιϊκων κ. Κωστούρος Γεώργιος, ο οποίος ανέφερε 

χαρακτηριστικά: «Διαμαρτυρόμαστε για το δρόμο. Δεν είμαστε αντίθετοι στην ανακατασκευή του δρόμου. Κινδυνεύουν 

όμως από αυτό άνθρωποι και δεν υπάρχει πρόβλεψη πεζοδρόμησης για να πάρει κάποιος το λεωφορείο. Ο δρόμος 

πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού». 

Στη συνέχεια ο δ.σ. κ. Ορλώφ Κυριάκος είπε: «Συμφωνούμε για την έκδοση ψηφίσματος στη σημερινή 

συνεδρίαση». 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ‘’Συνεργασία Δυμαίων Πολιτών’’ κ. Νικολάου Χρήστος είπε: «Προτείνω, 

όσοι από εμάς διαθέτουν τις τεχνικές γνώσεις και με τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, σε συνεργασία 

με το συγκοινωνιολόγο κ. Σαρδελιάνο, να συνεργαστούν, ώστε να προκύψει μία τεκμηριωμένη θέση, 

συμπεριλαμβανομένου και φωτογραφικού υλικού για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, προκειμένου να αποσταλεί στο 
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Υπουργείο. Προτείνουμε δε τα έξοδα από τα εξώδικα που έστειλε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γομοστού, από δικά του 

χρήματα, όπως καλυφθούν από το Δήμο. Έχουμε Νομική Υπηρεσία στο Δήμο που θα μπορούσε να αναλάβει τα εξώδικα. 

Η κάλυψη των χρημάτων των εξωδίκων μπορούν να καλυφθούν και από εισφορές». 

Ο δ.σ. κ. Στεργιόπουλος Άγγελος, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης: ΕΛΠΙΔΑ» – «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»  είπε: «Συμμεριζόμαστε την κραυγή αγωνίας των κατοίκων και συμφωνούμε με την τοποθέτηση του κ. 
Νικολάου. Πρέπει να έχουμε έναν επιστήμονα, οποίος θα πάρει τη μελέτη και θα έχει συγκεκριμένη πρόταση για την 
αλλαγή της, αν αυτό είναι εφικτό και μπορεί να γίνει. Αυτό όμως πρέπει να γίνει συλλογικά με τεχνική γνωμοδότηση». 

Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Θανόπουλος Αλέξιος ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Νικολάου. Οι άνθρωποι που βγάζουν τις μελέτες γνωρίζουν, αλλά οι μελέτες γίνονται 

για να εξυπηρετούνται συμφέροντα και εργολάβοι, με στόχο να αποδυναμώσουν την ύπαιθρο, για να φύγουν οι κάτοικοι 

από τα χωριά. Αν δεν διεκδικήσεις δεν κερδίζεις τίποτα. Προτείνουμε να υπάρξει μαζικότητα στην κινητοποίηση στο 

Γομοστό. Το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε και στην Παλαιά Εθνική Οδό με ή χωρίς τις κορύνες, λόγω της αυξημένης 

κίνησης που θα δημιουργηθεί.  

Προκύπτει κατάλογος ομιλητών για το εν λόγω θέμα, ο οποίος αποτελείται από τους δ.σ. κ.κ. Καραντζά Άγγελο, 

Μάλλιαρη Γρηγόριο, Παλαιολόγο Κωνσταντίνο και Κουνάβη Παναγιώτη.  

Ο δ.σ. κ. Καραντζάς είπε μεταξύ άλλων: «Καλούμαστε να δώσουμε λύση, κατόπιν εορτής. Υπάρχει πρόβλημα από 

τον Αλισσό μέχρι και το Βουπράσιο. Να διεκδικούμε και να παίρνουμε αυτό που πρέπει για τον τόπο μας».  

Ο δ.σ. κ. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος είπε μεταξύ άλλων: «Ο δρόμος με τις παρεμβάσεις αυτές γίνεται λιγότερο 

ασφαλής, γίνεται αδιάβατη χαράδρα. Στο Γομοστό, στα Μπονταίϊκα, στα Σαγαϊικα, στο Βουπράσιο υπάρχει διχοτόμηση. 

Αυτό γίνεται προκειμένου μελλοντικά να χρησιμοποιούν το νέο δρόμο, πληρώνοντας διόδια. Αυτό θέλουν. Προτείνω το 

Δημοτικό Συμβούλιο να είναι στο πλευρό των κατοίκων. Να εκδώσουμε ψήφισμα. Λόγω της διχοτόμησης θα υπάρχουν 

προβλήματα στην κυκλοφορία των ασθενοφόρων, καθώς και των απορριμματοφόρων του Δήμου για τη συγκομιδή των 

απορριμμάτων». 

Ο δ.σ. κ. Μάλλιαρης Γρηγόριος είπε: «Στο δρόμο που επικαλούνται ως ασφαλή, προέκυψαν ήδη δύο σοβαρά 

ατυχήματα. Στηρίζουμε έμπρακτα την κινητοποίηση των πολιτών. Να είμαστε όλοι στην κινητοποίηση, στην παράσταση 

διαμαρτυρίας. Να μπούμε μπροστά».  

Ο δ.σ. κ. Κουνάβης ανέφερε: «Ο κατασκευαστής διαφημίζει το έργο. Τα φώτα στο δρόμο είναι κλεισμένα επί 

μήνες. Να υπάρξουν στοχευμένες προτάσεις τόσο για σηματοδότες όσο και για πρόβλεψη κυκλικών κόμβων».  

Ο δ.σ. κ. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος είπε: «Να ενημερωθούν για το πρόβλημα όλοι οι βουλευτές».  

Ο δ.σ. κ. Λιάκος Φίλιππος δήλωσε: «Είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους δημότες. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει λύση 

στο θέμα; Η παράταξή μας είναι δίπλα σας».  

Ο κ. Ορλώφ Κυριάκος ανέφερε: «Δεν οφείλαμε να γνωρίζαμε τις βουλές του Υπουργείου Υποδομών. Να υπάρξει 

συνεργασία με τον συγκοινωνιολόγο κ. Σαρδελιάνο επί του θέματος». 

Στο σημείο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του πρόεδρου και τις προτάσεις/τοποθετήσεις 
όπως κατατέθηκαν και έλαβε υπόψη: α΄) το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει από  Ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19.07.2018),   

 
 
 

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο δρόμο στο Γομοστό λόγω της 

ανακατασκευής της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
ΑΔΑ: 6Ζ4ΗΩ9Ν-ΚΙΙ



 

Αριθ. 61/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  Σελίδα 5 
 

                                                                                ΨΗΦΙΣΜΑ 

                        Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αποφασίζει ομόφωνα: 

 
1. Εκφράζει την αντίθεσή του στα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της εργολαβίας 
βελτίωσης της ασφάλειας στο ύψος του Γομοστού, χωρίς να υπάρχει αντίληψη του χώρου και των πραγματικών αναγκών.  
Η τοποθέτηση των εύκαμπτων πλαστικών κορυνών κατά μήκος του δρόμου και ο περιορισμός του πλάτους του 
οδοστρώματος της ΕΟ Πατρών – Πύργου για την αποτροπή προσπεράσεων και συγκρούσεων των διερχόμενων 
οχημάτων, δημιουργεί επικίνδυνα κυκλοφοριακά θέματα. Η διαγράμμιση και η τοποθέτηση των κορυνών έχει χωρίσει στα 
δύο τον οικισμό του Γομοστού με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκάζονται να κάνουν διαφορετικές και πιο μεγάλες 
διαδρομές για να πάνε στις δουλειές τους και να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν καθημερινές τους ανάγκες όπως την 
μετάβαση στα κτήματά τους και στα ζώα τους μέχρι και την εκκλησία του χωριού. Επιπλέον πρόβλημα αντιμετωπίζουν και 
οι υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με δυσκολία πρόσβασης που έχουν τα απορριμματοφόρα για την αποκομιδή των 
σκουπιδιών. Ένα ακόμα πρόβλημα που προκαλεί η μείωση του ενεργού πλάτους του οδοστρώματος με την τοποθέτηση 
κορυνών είναι η αναγκαστική κίνηση των οχημάτων σε μια λωρίδα κυκλοφορίας, γεγονός που δυσχεραίνει την 
κυκλοφορία και δημιουργεί προβλήματα π.χ. αν υπάρχει κάποιο ασθενοφόρο που μεταφέρει τραυματία ή άλλο όχημα 
έκτακτης ανάγκης που μεταβαίνει σε συμβάν πως θα φτάσει στον προορισμό του.  

2. Συνηγορεί στο αίτημα των κατοίκων να μείνουν όλες οι δίοδοι κυκλοφορίας ανοικτές κάθετα προς την Πατρών – Πύργου 
όπως και να συνεχίσουν να λειτουργούν οι διαβάσεις και να μπουν φωτεινοί σηματοδότες για μέγιστη ασφάλεια 
διαφορετικά ο Δήμος θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής οδού με τους κατοίκους. 

3. Συμπαρίσταται ολόψυχα και εκφράζει την αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των κατοίκων του Γομοστού. Για το λόγο 
αυτό υιοθετεί την κινητοποίηση των κατοίκων του Γομοστού, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση της 1ης Ιουνίου 2022. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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