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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκατέσσερις
(14) Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε Έκτακτη
- κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη –
Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο
Μπούνια, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη, μετά από την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 33035/14-10-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής
στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, η Δημοτική Σύμβουλος κ.
Μαρία Τσουκαλά, τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την
εκτέλεση έργων ολιγόχρονης διάρκειας – διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού
Εισοδίων της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας ».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη - κατεπείγουσα
προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για να εγκριθούν τα μέτρα ρύθμισης της
κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων ολιγόχρονης διάρκειας – διακοπή κυκλοφορίας
επί της οδού Εισοδίων της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.

Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το μοναδικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης και εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
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Αιγιαλείας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 31904/6-10-2016 έγγραφο το
οποίο έχει ως εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι κατά το προσεχές χρονικό διάστημα έχει
προγραμματιστεί η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή Υποσταθμού της
ΔΕΗ στο παρά την οδό Εισοδίων πλατύσκαλο των κλιμάκων της οδού
Φιλοποίμενος στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση παραλιακής Ζώνης και
Αισθητική Αναβάθμιση Σύνδεσης της Παραλίας με την Ανω πόλη.
Για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών για τον υποσταθμό
(εκσκαφές – σκυροδετήσεις κλπ) είναι αναγκαίο κατά τις εργάσιμες ώρες (από
07.00 έως 15.00) των ημερών εκείνων να πραγματοποιείται διακοπή της
κυκλοφορίας στην οδό Εισοδίων από την συμβολή της με την οδό Αγίου Ανδρέου
έως την οδό Αθανασίου Διάκου. Κατά τις ώρες εκείνες οι διερχόμενοι, οι
κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω
των οδών Ερμού, Πολυχρονιάδη και Αθανασίου Διάκου και ο Ανάδοχος του
έργου θα παρέχει σε αυτούς κάθε δυνατή διευκόλυνση. Οι δε προερχόμενοι από
τις οδούς Κολοκοτρώνη και Πολυχρονιάδη οδηγοί θα μπορούν να κατευθύνονται
προς την οδό Μιχαλοπούλου και Ζ. Πηγής δια μέσου της οδού Ταξιαρχών.
Η Τροχαία Αιγίου θα ενημερώνεται από την Υπηρεσία μας για τις
ημερομηνίες εφαρμογής των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι
οποίες φαίνονται και στην συνημμένη οριζοντιογραφία της περιοχής.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. απ. ΔΥΟ/οικ/220/15-12015 (ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ): «2. Για την λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας
για την εκτέλεση έργων προς αντιμετώπιση τελείως εκτάκτων περιστατικών ή
έργων ολιγόχρονης διάρκειας (μέχρι 48 ωρών) με κατάληψη μεμονωμένων
λωρίδων ακόμη και στο βασικό οδικό δίκτυο ή στο οδικό δίκτυο επί των ορίων
μεταξύ όμορων Δήμων για διάφορους σκοπούς (π.χ σκυροδέτηση, σύνδεση
ύδρευσης/αποχέτευσης ιδιοκτησιών, μεταφορά φορτίων, γενικά για διάφορα
μικροέργα καθώς και γενικότερα για γεγονότα όπως παρελάσεις, αγώνες κλπ)
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ2 του άρθρου 52 του ΚΟΚ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014. δηλαδή τα μέτρα
λαμβάνονται προσωρινά με απόφαση των κατά τόπους αρμοδίων
Περιφερειακών Αστυνομικών Δ/νσεων ή Δ/νσεων Τροχαίας μετά από εισήγηση
του κύριου του έργου».
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης έγκρισης των
ανωτέρων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων
ολιγόχρονης διάρκειας η οποία θα αποτελεί και την εισήγηση του Δήμου μας
προς την οικεία Δ/νση Τροχαίας».
Επίσης το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου με την υπ’ αριθ.
96/2016 απόφαση του εκφράζει θετική γνώμη, περί έγκρισης μέτρων ρύθμισης
της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων ολιγόχρονης διάρκειας-διακοπή
κυκλοφορίας επί της οδού Εισοδίων, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών,
Υδραυλικών
&
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου
Αιγιαλείας.
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής» εισηγούμαι την έγκριση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την
εκτέλεση έργων ολιγόχρονης διάρκειας – διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού
Εισοδίων και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 31904/6-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με την συνημμένη
οριζοντιογραφία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, την υπ’ αριθ. 96/2016 απόφαση
της Δ.Κ Αιγίου, και έλαβε υπόψη της την εγκύκλιο του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. απ.
ΔΥΟ/οικ/220/15-1-2015 (ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ) καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), καθώς και την αριθ.
364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4 καθώς
και την υπ΄ αριθ. 69092/7262/11-6-2015 εγκριτική απόφαση αυτής, μετά
από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει τις προσωρινές – ολιγόχρονες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι
οποίες απαιτούνται για την κατασκευή Υποσταθμού ΔΕΗ στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ
ΠΟΛΗ» και συγκεκριμένα επί της οδού Εισοδίων (στο παρά της οδού
Εισοδίων πλατύσκαλο της κλιμακωτής οδού Φιλοποίμενος) της Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την κατασκευή
του Υποσταθμού θα γίνονται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα, που θα
διαρκέσουν οι εργασίες κατά τις εργάσιμες ώρες από 07.00 έως 15.00 με
διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Εισοδίων από την συμβολή της με την οδό
Αγίου Ανδρέου έως την οδό Αθανασίου Διάκου. Κατά τις ώρες εκείνες οι
διερχόμενοι, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής θα εξυπηρετούνται
μέσω των οδών Ερμού, Πολυχρονιάδη και Αθανασίου Διάκου. Οι δε
προερχόμενοι από τις οδούς Κολοκοτρώνη και Πολυχρονιάδη οδηγοί θα
μπορούν να κατευθύνονται προς την οδό Μιχαλοπούλου και Ζ. Πηγής δια
μέσου της οδού Ταξιαρχών.
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς κάθε δυνατή
διευκόλυνση, ενώ η Τροχαία Αιγίου θα ενημερώνεται από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου μας για τις ημερομηνίες εφαρμογής των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 144/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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