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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι δυο (22)
Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 5)Μαρία Τσουκαλά,
6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Χρήστο Γούτο, 8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15976/22-5-2017 πρόσκληση
του Προέδρου αυτής κ. Βασίλειου Γ. Χριστόπουλου 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).
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
οκτώ (8) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων υποδομής,
επιδομής, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και Η/Μ
εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο –
Ροδοδάφνη ΑΣ 715».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για την παράταση
εκτέλεσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Χ.Θ 84+155 στην Τ.Κ Τεμένης
(που είχαν εγκριθεί με την αριθ. 23/2017 απόφαση της ΕΠΖ για δυο μήνες)
για την συνέχιση του έργου.
Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της Συνεδρίασης ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
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Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μας
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 13879/12-5-2017 έγγραφο το οποίο έχει ως
εξής:
«Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: Α-2340/Η.Κ/5-5-2017 έγγραφο της, η ΜΕΤΚΑ
Α.Ε ζητάει την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Χ.Θ 84+155 στην
Τ.Κ Τεμένης στην περιοχή του υδατόπυργου, για την εκτέλεση των απαραίτητων
εργασιών σιδηροδρομικής επιδομής μέχρι 31-7-2017 για τις οποίες είχαμε
γνωμοδοτήσει θετικά με το υπ’ αριθ. 8625/17-3-2017 έγγραφο μας».
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την παράταση
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Για το διάστημα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η
απρόσκοπτη πρόσβαση των ιδιοκτητών, κατοίκων και επισκεπτών της τοπικής
Κοινότητας στις ιδιοκτησίες τους, η απρόσκοπτη λειτουργία των αρδευτικών και
όμβριων αυλάκων.
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ Τεμένης όπως εκφράσει απόψεις
επί του θέματος και όπως στη συνέχεια προωθήσει το ζήτημα στην ΕΠΖ του
Δήμου μας για την λήψη της προβλεπόμενης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο
52 του Ν.2696 (ΚΟΚ ΦΕΚ 57Α/23-3-1999)».

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» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε o Πρόεδρος κ. Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 13879/12-5-2017 έγγραφο του
Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το υπ’ αριθ.
πρωτ.: Α-2340/Η.Κ/5-5-2017 έγγραφο της ΜΕΤΚΑ Α.Ε, έλαβε υπόψη την
υπ’ αριθ. 23/2017 απόφαση της Επιτροπής Π.Ζ, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), και
την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4
και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-62015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την παράταση εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
για την διευθέτηση της κυκλοφορίας στην Χ.Θ 84+155 στην Τ.Κ Τεμένης
Δήμου Αιγιαλείας, κατά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών
σιδηροδρομικής επιδομής.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως 31 Ιουλίου 2017 και
η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει την απρόσκοπτη πρόσβαση των
ιδιοκτητών, κατοίκων και επισκεπτών της Τοπικής Κοινότητας στις
ιδιοκτησίες τους και την απρόσκοπτη λειτουργία των αρδευτικών και
όμβριων αυλάκων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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