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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
15 Ιουνίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 75
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαπέντε
(15) Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Δημήτριο Μπούνια 5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21959/11-62015 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Ευστράτιος
Βαρδάκης,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στον
Οικισμό Πανοράματος της Δ.Κ Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το
οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μας
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 12442/28-5-2015 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
«Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0245/17-4-2015 έγγραφο της η Κ/Ξ
Σήραγγας Παναγοπούλας (ΑΚΤΩΡ –J&P ΑΒΑΞ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ) μας υπέβαλλε
Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην περιοχή του οικισμού Πανοράματος
της Δ.Κ Ροδοδάφνης, οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή του κιβωτοειδούς
οχετού Ο3.1 που βρίσκεται στην οδό ASR19aΝ ( οδός Άρη Βελουχιώτη) και της
παράπλευρης οδού Κ.Ο. 16.
Συγκεκριμένα απαιτούνται να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δυο
φάσεις :
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Στην πρώτη φάση θα κατασκευασθεί το τμήμα από Χ.Θ 93+175 έως την Χ.Θ
93+285 της Ν.Σ.Γ.
Προς τούτο το παραπάνω τμήμα της οδού Αρη Βελουχιώτη δεν κυκλοφορείται
και οι δρόμοι Ιάκχου και Ποσειδώνος που συνδέονται στην οδό Αρη Βελουχιώτη
σηματοδοτούνται με αδιέξοδο.
Στην δεύτερη φάση κατασκευάζεται το υπόλοιπο τμήμα του κιβωτοειδούς οχετού
από την Χ.Θ 93+285 έως την Χ.Θ 93+330 της Ν.Σ.Γ που είναι το τέλος του
τεχνικού.
Προς τούτο το παραπάνω τμήμα της οδού Αρη Βελουχιώτη δεν κυκλοφορείται
και οι δρόμοι Ασπαλάδων και Βάκχου που συνδέονται στην οδό Αρη Βελουχιώτη
σηματοδοτούνται με αδιέξοδο.
Για την κατασκευή της Κ.Ο 16 η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε μια λωρίδα
κυκλοφορίας πλάτους 5,0 μ. και για τις δυο κατευθύνσεις. Για το σκοπό αυτό θα
τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες. Η κατασκευή αυτή μπορεί να γίνει
ανεξάρτητα από τον κιβωτοειδή οχετό.
Εφαρμόζοντας αυτές τις εκτροπές είναι δυνατόν να γίνεται η κυκλοφορία των
οχημάτων χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια και η κατασκευή των έργων να
γίνεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστέρηση.
Οι υπόψη ρυθμίσεις σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο της Κ/Ξ
Σήραγγας Παναγοπούλας θα διαρκέσουν έως τις 31/7/2015, ενώ θα απαιτείται
προηγουμένως η έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας μας για την έναρξη της
κατασκευής του εν λόγω τεχνικού έργου.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή την Τρίτη 26/5/2015
παρουσία εκπροσώπου της ανωτέρω Κ/Ξ, έλεγξε κατά το δυνατόν τον
Υποβληθέντα φάκελο (Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας) και δεν
έχει αντίρρηση στην εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ενώ έλαβε και τις
σχετικές διαβεβαιώσεις πως θα παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους
περιοίκους για την πρόσβαση στις κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια της
ημέρας όσο και κατά την διάρκεια την νύκτας.
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ Ροδοδάφνης όπως εκφράσει τις
απόψεις του επί του θέματος και όπως στη συνέχεια προωθήσει ταχέως το
ζήτημα στα λοιπά συλλογικά όργανα του Δήμου για λήψη της προβλεπόμενης από
το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ – ΦΕΚ 57Α/23-3-1999) απόφασης».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ
να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 12442/28-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0245/17-42015 έγγραφο, την Τεχνική Έκθεση και την Οριζοντιογραφία της Κ/Ξ
Σήραγγας Παναγοπούλας (ΑΚΤΩΡ –J&P ΑΒΑΞ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ), την αριθ.
7/2015 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010) και έλαβε υπόψη την αριθ.
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364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 καθώς και την υπ΄
αριθ. 69092/7262/11-6-2015 εγκριτική απόφαση αυτής, μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών στον οικισμό
Πανοράματος της Δ.Κ Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν σε δυο φάσεις και συγκεκριμένα : στην πρώτη φάση θα
κατασκευασθεί το τμήμα από Χ.Θ 93+175 έως την Χ.Θ 93+285 της Ν.Σ.Γ ,
όπου το παραπάνω τμήμα της οδού Αρη Βελουχιώτη δεν θα κυκλοφορείται και
οι δρόμοι Ιάκχου και Ποσειδώνος, που συνδέονται στην οδό Αρη Βελουχιώτη,
σηματοδοτούνται με αδιέξοδο και στην δεύτερη φάση θα κατασκευάζεται το
υπόλοιπο τμήμα του κιβωτοειδούς οχετού από την Χ.Θ 93+285 έως την Χ.Θ
93+330 της Ν.Σ.Γ που είναι το τέλος του τεχνικού και προς τούτο το παραπάνω
τμήμα της οδού Άρη Βελουχιώτη δεν θα κυκλοφορείται και οι δρόμοι
Ασπαλάδων και Βάκχου, που συνδέονται στην οδό Αρη Βελουχιώτη, θα
σηματοδοτούνται με αδιέξοδο.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31/7/2015 και η Κ/Ξ
υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους για την
πρόσβαση στις κατοικίες τους, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας, όσο και
κατά την διάρκεια την νύκτας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75/2015
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
15 Ιουνίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 76
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαπέντε
(15) Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Δημήτριο Μπούνια 5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21959/11-62015 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Ευστράτιος
Βαρδάκης,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην
περιοχή της Τ.Κ Τεμένης».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το
οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μας
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 20687,11098/8-6-2015 έγγραφο το οποίο έχει ως
εξής: «Με το υπ’ αριθ. Α-2616/ΗΚ/6-4-2015 (αρ πρωτ. Δήμου 11098/7-4-2015)
ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. μας υπέβαλε Μελέτη
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την περιοχή της Τεμένης (ΦΑΣΗ ΤΕΜ – ΑΔ9.1),
η οποία αφορά στην οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση που απαιτείται για τη
διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του τεχνικού ΑΔ 9
(Άνω Διάβαση) στη Χ.Θ. 84+531,93 και τμήματος του σιδηροδρομικού
επιχώματος στην ευρύτερη περιοχή (πριν και μετά το τεχνικό) της ΣΓΥΤ Κιάτο –
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Ροδοδάφνη που βρίσκεται στη περιοχή της Τέμενης. Τα ανωτέρω επηρεάζουν τις
δύο οδούς που συνδέουν την οδό Κορίνθου στην είσοδο της πόλης του Αιγίου με
την οδό Νικολάου Πλαστήρα στο ύψος του εργοστασίου της 3Ε και στο ύψος του
υδατόπυργου πλησίον του καταστήματος Λάγαρη.
Η Υπηρεσία μας, αφού έλεγξε τον υποβληθέντα φάκελο με το υπ’ αριθ.
(2) ανωτέρω σχετικό και λαμβάνοντας υπ' όψη ότι οι οδοί αυτές εξυπηρετούν
σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο (τόσο μόνιμων κατοίκων Τεμένης/ Βαλιμιτίκων/
Διγελιωτίκων), όσο και παραθεριστών – επισκεπτών αυτών των παραλιακών
διαμερισμάτων, ιδίως εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, ζήτησε έπειτα από
σύσκεψη με εκπροσώπους της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. την επανυποβολή του φακέλου με
νέα πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, προβλέποντας την εκτέλεση των
σχετικών εργασιών κατασκευής σε δύο (2) φάσεις, ώστε σε κάθε περίπτωση να
κυκλοφορείται η μία από τις δύο οδούς.
Στη συνέχεια η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. με το υπ’ αριθ. Α-4208/ΗΚ/4-6-2015
σχετικό έγγραφό της, επανυπέβαλε φάκελο με νέα Μελέτη Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων, σε δύο (2) φάσεις (ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΜ – ΑΔ9.1 και ΤΕΜ – ΑΔ9.2)
ακολουθώντας τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.
Οι εργασίες ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου τεχνικού αναμένεται να
διαρκέσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ενώ θα απαιτείται
προηγουμένως η έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για την έναρξη της
εφαρμογής των ρυθμίσεων.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή τη Δευτέρα 8
Ιουνίου 2015, έλεγξε κατά το δυνατόν τον υποβληθέντα φάκελο (ο οποίος
περιλαμβάνει Οριζοντιογραφία & Τεχνική Έκθεση – Προμετρήσεις –
Προϋπολογισμό) και γνωμοδοτεί θετικά στην εφαρμογή των προτεινόμενων
ρυθμίσεων.
Παράλληλα η Υπηρεσία μας έλαβε και τις σχετικές διαβεβαιώσεις πως θα
παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους χρήστες των οδών και στους
περιοίκους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των ρυθμίσεων.
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Τεμένης όπως εκφράσει τις
απόψεις του επί του θέματος, και στη συνέχεια προωθήσει ταχέως το ζήτημα στα
λοιπά συλλογικά όργανα του Δήμου (Ε.Π.Ζ., Δ.Σ.) για λήψη της προβλεπόμενης
από το Άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – ΦΕΚ
57Α'/23–03–1999) απόφασης».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ
να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 20687, 11098/8-6-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών
- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. Α-4208/ΗΚ/4-6-2015
έγγραφο, την Τεχνική Έκθεση και την Οριζοντιογραφία της ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
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7/τ.Α/07.06.2010) και έλαβε υπόψη την αριθ. 364/2015 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79
παρ.1 περ. α1 & α4 καθώς και την υπ΄ αριθ. 69092/7262/11-6-2015 εγκριτική
απόφαση αυτής, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Τ.Κ Τεμένης
(ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΜ – ΑΔ9.1 και ΤΕΜ – ΑΔ9.2) Δήμου Αιγιαλείας, που αφορούν
στην οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση που απαιτείται για τη διευθέτηση της
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του τεχνικού ΑΔ 9 (Άνω
Διάβαση) στη Χ.Θ. 84+531,93 και τμήματος του σιδηροδρομικού επιχώματος
στην ευρύτερη περιοχή (πριν και μετά το τεχνικό) της ΣΓΥΤ Κιάτο –
Ροδοδάφνη που βρίσκεται στη περιοχή της Τέμενης.
Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών κατασκευής θα πραγματοποιηθεί σε δύο
(2) φάσεις, ώστε σε κάθε περίπτωση να κυκλοφορείται η μία από τις δύο οδούς.
Οι εργασίες ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου τεχνικού αναμένεται να
διαρκέσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και η ΜΕΤΚΑ Α.Ε
υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους χρήστες των οδών και
στους περιοίκους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των ρυθμίσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2015
Η Πρόεδρος
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