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Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 125
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά
Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36816/29-9-2015 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
3)Δημήτριος
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) 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 περί την
Χ.Θ 93+100».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου:
α) να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής των παρακάτω έργων: 1) «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης –τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών&
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική
γραμμή και 2) «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών
οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και β) να γίνει έγκαιρα η
αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρατάσεις
μουσικών οργάνων & άδειες λειτουργίας) για την αποφυγή παραβάσεων και
επιβολής κυρώσεων αυτών.
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Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 33954/17-9-2015 έγγραφο του το
οποίο έχει ως εξής: « Θέμα: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Οδών στον
Οικισμό Πανοράματος της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας περί την Χ.Θ.
93+100
Σχετ. 1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0269/4-9-2015 έγγραφο της Κ/Ξ
Σήραγγας Παναγοπούλας
2. Η υπ’ αρίθμ. 75/15-06-2015 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Με το υπ’ αριθ. (1) ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η Κ/Ξ σήραγγας
Παναγοπούλας (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ) μας υπέβαλε αίτημα για
παράταση κυκλοφορικών ρυθμίσεων στην περιοχή του οικισμού Πανοράματος
της Δ.Κ. Ροδοδάφνης, οι οποίες απαιτούνται για την κατασκευή του
κιβωτοειδούς οχετού Ο3.1 και της κάθετης οδού Κ.Ο.16 έως την 31-12-2015.
Η Υπηρεσία μας έλαβε υπόψη την υπ’ αρίθμ. 75/15-06-2015 Απόφαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία δόθηκε άδεια οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις να διαρκέσουν μέχρι 31-07-2015 , δεν έχει αντίρρηση στην παράταση
των προτεινόμενων ρυθμίσεων , ενώ έλαβε και τις σχετικές διαβεβαιώσεις πως
θα παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περίοικους για την πρόσβαση στις
κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της
νύχτας.
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 (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – Φ.Ε.Κ. 57Α΄/23–
03–1999) απόφασης».
Επίσης με το από 25/9/2015 έγγραφο του ο Πρόεδρος της Δ.Κ
Ροδοδάφνης μας γνωρίζει ότι συμφωνεί με την παράταση των προτεινόμενων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Πανοράματος ΔΚ Ροδοδάφνης για
την αποπεράτωση του έργου της νέας σιδηροδρομικής γραμμής».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει 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 η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 33954/17-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το από 25/9/2015 έγγραφο του Πρόεδρου
της Δ.Κ Ροδοδάφνης, το υπ’ αριθ. ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0269 της εταιρείας
Κοινοπραξία Σήραγγας Παναγοπούλας (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ),
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την υπ’ αριθ. 75/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ, και έλαβε υπόψη 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 την παράταση των κυκλοφορικών ρυθμίσεων (όπως αυτές
εγκρίθηκαν με την αριθ.75/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ) στην περιοχή του
οικισμού Πανοράματος της Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας περί την Χ.Θ
93+100, οι οποίες απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι κατασκευές του
κιβωτοειδούς οχετού Ο3.1 και της κάθετης οδού Κ.Ο.16.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως την 31-12-2015 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 125/2015
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 126
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά
Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36816/29-9-2015 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
3)Δημήτριος
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) 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 για την
κατασκευή του τεχνικού ΚΔ 47 της Δ.Κ Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου:
α) να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής των παρακάτω έργων: 1) «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης –τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών&
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική
γραμμή και 2) «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών
οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και β) να γίνει έγκαιρα η
αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρατάσεις
μουσικών οργάνων & άδειες λειτουργίας) για την αποφυγή παραβάσεων και
επιβολής κυρώσεων αυτών.
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Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 2o θέμα ημερήσιας διάταξης και
εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 35037/25-9-2015 έγγραφο του το
οποίο έχει ως εξής: «Θέμα: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την
κατασκευή του τεχνικού ΚΔ 47 της Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6392/14-09-2015 έγγραφο της Μ.Ε.Τ.Κ.Α.
Με το υπ’ αριθ. (1) ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η εταιρεία Μ.Ε.Τ.Κ.Α
μας υπέβαλε Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την κατασκευή της κάτω
δι8άβασης ΚΔ47 στην Χ.Θ. 90+517,43 της ΣΓΥΤ , που βρίσκεται στην περιοχή
Ροδοδάφνης Αιγιαλείας, και αναφέρει ότι οι εργασίες ολοκλήρωσης εργασιών
αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τον Ιανουάριο του 2016.
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε μελέτη η οποία στηρίχθηκε, στο σχέδιο οδηγιών
Εργοταξιακής Σήμανσης της τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων
οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, που εγκρίθηκαν με την υπ’
αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 946/Β/9-7-2003),
επίσης στο τεύχος 7 των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων σε οδούς (ΟΜΟΕΣΕΕΟ, 2010), καθώς και στην υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση.
Κατά την φάση κατασκευής του παραπάνω τεχνικού διακόπτεται η κυκλοφορία
των οχημάτων από την υφιστάμενη κάτω διάβαση.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή ρύθμιση (φάση ΑΙΓ-ΚΔ47), τα οχήματα, που
κινούνται με κατεύθυνση από την οδό Ζωοδόχου Πηγής προς την υφιστάμενη κάτω
διάβαση, θα εκτρέπονται δεξιά στην Π.Ε.Ο. και αφού διέλθουν από την άλλη
υφιστάμενη κάτω διάβαση (ΚΔ49), που βρίσκεται σε απόσταση 280μ. βορειότερα,
στη συνέχεια θα στρέφουν αριστερά προς την οδό εκτροπής, η οποία
κατασκευάζεται παράλληλα στην Ν.Ε.Ο. και διέρχεται από την κατασκευασμένη
γέφυρα του ποταμού Μεγανίτη.
Τα οχήματα, που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. με κατεύθυνση προς την κάτω διάβαση
ΚΔ47 και βρίσκονται δυτικά της Ν.Ε.Ο. θα εκτρέπονται, πριν διέλθουν κάτω από
την Ν.Ε.Ο., δεξιά στην οδό εκτροπής.
Τα οχήματα, που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. με κατεύθυνση προς την κάτω διάβαση
ΚΔ47 και βρίσκονται ανατολικά της Ν.Ε.Ο. δεν θα στρίβουν δεξιά στην οδό
Ζωοδόχου Πηγής, αλλά θα συνεχίζουν βόρεια για να διέλθουν από την άλλη
υφιστάμενη κάτω διάβαση (ΚΔ49) και στην συνέχεια θα κατευθύνονται αριστερά
στην οδό εκτροπής.
Η κίνηση των οχημάτων νότια του ποταμού Μεγανίτη με κατεύθυνση προς την
κάτω διάβαση ΚΔ47, θα γίνεται μέσω της οδού εκτροπής και στη συνέχεια μέσω
της Π.Ε.Ο.
Η οδός εκτροπής έχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3.25μ.
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Στο τμήμα της οδού εκτροπής, που βρίσκεται επί της γέφυρας του ποταμού
Μεγανίτη και σε αυτό, που βρίσκεται πλησίον του ελιγμού προς την δυτική πλευρά,
προτείνονται στηθαία ασφαλείας κατά ΕΝ 1317-2 ελάχιστης ικανότητας
συγκράτησης Η1 και λειτουργικού πλάτους προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες
(W3, ή W4), από σκυρόδεμα τύπου NJ ή αντίστοιχα μεταλλικά.
Η περιοχή του ελιγμού, λόγω της ύπαρξης ανατολικά του πρανούς επιχώματος της
Ν.Ε.Ο. και δυτικά του ορίου της υφιστάμενης ιδιοκτησίας, διαμορφώνεται με
διαπλάτυνση της διατομής της οδού στα 10.00μ.
Η παραπάνω διάταξη της κυκλοφοριακής ρύθμισης φαίνεται στο σχέδιο με αριθμό
ΚΡΘ-ΟΔΔ-ΟΡΙΖ001.
Το μέγεθος των βασικών πινακίδων σήμανσης, προτείνεται να είναι μεσαίου
μεγέθους.
Η στήριξή τους θα είναι με πάκτωση στο έδαφος και στις θέσεις, όπου με επαρκή
αιτιολόγηση δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες
στηρίξεις αντοχής σε ανεμοπίεση με ορθογωνικές ή κυκλικές βάσεις μέγιστου
ύψους 12εκ. έτσι ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο.
Το κάτω άκρο της πινακίδας να απέχει τουλάχιστον 1.20μ σε περιοχές, όπου δεν
υπάρχει κίνηση πεζών και 2.30μ. εφόσον υπάρχει.
Οι πινακίδες, που ενσωματώνουν δύο αντίστοιχες του ΚΟΚ ή έχουν ύψος
μεγαλύτερο του 1.5μ. και βρίσκονται σε περιοχή, που κινούνται πεζοί, να
τοποθετούνται σε θέση, που δεν εμποδίζουν την παραπάνω κίνηση και σε ύψος της
άκρης τους στο 1.20μ.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή την Παρασκευή 2509-2015 παρουσία εκπροσώπου της ανωτέρω Α.Ε, 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 της 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 (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – Φ.Ε.Κ. 57Α΄/23–03–
1999) απόφασης».
Επίσης με το από 28/9/2015 έγγραφο ο πρόεδρος της Δ.Κ Ροδοδάφνης μας
γνωρίζει ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην
περιοχή «Μεγανίτης» στην είσοδο της Δ.Κ Ροδοδάφνης.
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.: 35037/25-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
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Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. 6392/14-9-2015 έγγραφο της
εταιρείας Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε, την Μελέτη με την Τεχνική
Έκθεση και την Οριζοντιογραφία αυτής και έλαβε υπόψη 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
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του τεχνικού
της κάτω διάβασης ΚΔ47 στην Χ.Θ. 90+517,43 της ΣΓΥΤ, που βρίσκεται στην
περιοχή της Δ.Κ Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στο
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:
o τα οχήματα, που κινούνται με κατεύθυνση από την οδό Ζωοδόχου Πηγής
προς την υφιστάμενη κάτω διάβαση, θα εκτρέπονται δεξιά στην Π.Ε.Ο.
και αφού διέλθουν από την άλλη υφιστάμενη κάτω διάβαση (ΚΔ49), που
βρίσκεται σε απόσταση 280μ. βορειότερα, στη συνέχεια θα στρέφουν
αριστερά προς την οδό εκτροπής, η οποία κατασκευάζεται παράλληλα
στην Ν.Ε.Ο. και διέρχεται από την κατασκευασμένη γέφυρα του ποταμού
Μεγανίτη.
o Τα οχήματα, που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. με κατεύθυνση προς την κάτω
διάβαση ΚΔ47 και βρίσκονται δυτικά της Ν.Ε.Ο. θα εκτρέπονται, πριν
διέλθουν κάτω από την Ν.Ε.Ο., δεξιά στην οδό εκτροπής.
o Τα οχήματα, που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. με κατεύθυνση προς την κάτω
διάβαση ΚΔ47 και βρίσκονται ανατολικά της Ν.Ε.Ο. δεν θα στρίβουν
δεξιά στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, αλλά θα συνεχίζουν βόρεια για να
διέλθουν από την άλλη υφιστάμενη κάτω διάβαση (ΚΔ49) και στην
συνέχεια θα κατευθύνονται αριστερά στην οδό εκτροπής.
o Η κίνηση των οχημάτων νότια του ποταμού Μεγανίτη με κατεύθυνση προς
την κάτω διάβαση ΚΔ47, θα γίνεται μέσω της οδού εκτροπής και στη
συνέχεια μέσω της Π.Ε.Ο.
Οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι και τον Ιανουάριο
του 2016 και η εταιρεία θα παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους
για την πρόσβαση στις κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο
και κατά την διάρκεια της νύκτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2015
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 127
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά
Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36816/29-9-2015 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
3)Δημήτριος
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) 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 παραλίας Ελαιώνα Δ.Ε Διακοπτού».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου:
α) να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής των παρακάτω έργων: 1) «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης –τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών&
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική
γραμμή και 2) «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών
οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και β) να γίνει έγκαιρα η
αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρατάσεις
μουσικών οργάνων & άδειες λειτουργίας) για την αποφυγή παραβάσεων και
επιβολής κυρώσεων αυτών.
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Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης
και εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
απέστειλε το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 33111/15-9-2015 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
«Θέμα: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Οδών στην περιοχή της παραλίας
Ελαιώνα Δ.Ε. Διακοπτού.
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΙΓ_434/28-8-2015 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών
Αποχετευτικών Αγωγών Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο
Αιγείρας».
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών
Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» μας υπέβαλε
Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για τις εργασίες επί του οδοστρώματος των
δημοτικών οδών της Τοπικής Κοινότητας Ελαιώνα.
Συγκεκριμένα, αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στα
πλαίσια κατασκευής του εν θέματι έργου και συγκεκριμένα στην παραλία
Ελαιώνα του Δήμου Αιγιαλείας, επί της παραλιακής οδού, από το ύψος του
δημοτικού γηπέδου μπάσκετ έως την διασταύρωση προς το δημοτικό Camping
Ελαιώνα.
Στο παραπάνω περιγραφόμενο τμήμα προβλέπεται η τοποθέτηση του
αγωγού βαρύτητας E5. Ο αγωγός αυτός είναι διατομής D = 710 mm από
πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς αντοχής 10atm. Επίσης θα τοποθετηθεί
βοηθητικός αγωγός βαρύτητας διαμέτρου D = 200 mm από πολυαιθυλένιο 3ης
γενιάς παράλληλα με τον παραπάνω κύριο αγωγού (HDPE710).
Για την τοποθέτηση των παραπάνω αγωγών απαιτείται, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, απαιτείται όρυγμα πλάτους 2,10 μ . και βάθους από 3,50 έως
5,50 μ.
Λόγω της στενότητας του οδοστρώματος, στο συγκεκριμένο τμήμα, και του
μεγέθους του ορύγματος κρίνεται αναγκαία η ολική διακοπή της κυκλοφορίας
των οχημάτων για λόγους ασφαλείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3,5
μηνών (από 15/09/2015 έως 31/12/2015). Ειδικά στη διασταύρωση της
παραλιακής οδού με την οδό προς το δημοτικό Camping, οι εργασίες θα γίνουν
τμηματικά, έτσι ώστε να μην αποκοπεί η πρόσβαση στον παραλιακό δρόμο
ανατολικά του Camping.
Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
παρακαμπτήρια οδό, η όδευση της οποίας είναι: Παραλιακή Οδός Ελαιώνα
– Κάθετη ανώνυμη Οδός (που βρίσκεται στο ύψος του café Remezzo) –
Ανώνυμη οδός (παράπλευρη των παλαιών σιδηροδρομικών γραμμών) –
Ανώνυμη κάθετη Οδός (παράλληλη του Ποταμού Βουραϊκού).
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Με την εφαρμογή της παραπάνω περιγραφόμενης εκτροπής είναι δυνατόν
να γίνεται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ
παράλληλα να εκτελείται και η κατασκευή του έργου.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή παρουσία
εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, έλεγξε κατά το δυνατόν τον υποβληθέντα
φάκελο (Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας) και δεν έχει αντίρρηση
στην εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων (με την διάταξη της οριζόντιας
και κατακόρυφης σήμανσης), 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 της
νύκτας.
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Ελαιώνα 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 (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – Φ.Ε.Κ. 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.: 33111/15-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. ΑΙΓ-434/28-8-2015 έγγραφο
της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε, την Μελέτη με την Τεχνική Έκθεση και έλαβε υπόψη
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
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται στο
πλαίσιο κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών
Αγωγών Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και
συγκεκριμένα στην παραλία Ελαιώνα του Δήμου Αιγιαλείας, επί της
παραλιακής οδού, από το ύψος του δημοτικού γηπέδου μπάσκετ έως την
διασταύρωση προς το δημοτικό Camping Ελαιώνα.
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν 3,5 μήνες από
15/09/2015 έως 31/12/2015, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
παρακαμπτήρια οδό, η όδευση της οποίας είναι: Παραλιακή Οδός Ελαιώνα –
Κάθετη ανώνυμη Οδός (που βρίσκεται στο ύψος του café Remezzo) –
Ανώνυμη οδός (παράπλευρη των παλαιών σιδηροδρομικών γραμμών) –
Ανώνυμη κάθετη Οδός (παράλληλη του Ποταμού Βουραϊκού) και θα
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παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους για την πρόσβαση στις
κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια
της νύκτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2015
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 128
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά
Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36816/29-9-2015 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
3)Δημήτριος
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) 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 παραλίας Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε Ακράτας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου:
α) να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής των παρακάτω έργων: 1) «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης –τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών&
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική
γραμμή και 2) «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών
οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και β) να γίνει έγκαιρα η
αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρατάσεις
μουσικών οργάνων & άδειες λειτουργίας) για την αποφυγή παραβάσεων και
επιβολής κυρώσεων αυτών.
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Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης
και εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 33112/15-9-2015 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
«Θέμα : Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Οδών στην περιοχή της παραλίας
Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας
Σχετ. : Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΙΓ_435/28-8-2015 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών
Αγωγών Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας»
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών
Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» μας υπέβαλε
Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για τις εργασίες επί του οδοστρώματος των
δημοτικών οδών στην Παραλία Συλιβαινιωτίκων.
Συγκεκριμένα, αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στα
πλαίσια κατασκευής του εν θέματι έργου και συγκεκριμένα στην Παραλία
Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, επί της παραλιακής Οδού
Αιγαίου, από το ύψος της Οδού Σποράδων έως το ύψος της Παραποτάμιας Οδού.
Στο παραπάνω περιγραφόμενο τμήμα προβλέπεται η τοποθέτηση του
αγωγού βαρύτητας E9. Ο αγωγός αυτός είναι διατομής D = 630 mm από
πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς αντοχής 10atm. Επίσης θα τοποθετηθεί
βοηθητικός αγωγός βαρύτητας διαμέτρου D = 200 mm από πολυαιθυλένιο 3ης
γενιάς παράλληλα με τον παραπάνω κύριο αγωγό (HDPE630).
Για την τοποθέτηση των παραπάνω αγωγών απαιτείται, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, όρυγμα πλάτους 2,05 μ και βάθους από 2,50 έως 4,50 μ.
Λόγω της στενότητας του οδοστρώματος και του μεγέθους του ορύγματος
κρίνεται αναγκαία η ολική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για λόγους
ασφαλείας.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 15/09/2015 έως την 15/11/2015.
Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
παρακαμπτήρια οδό, η όδευση της οποίας είναι: Παραλιακή Οδός Αιγαίου
Σποράδων – Θεσσαλίας – Παραποτάμια Οδός.
Με την εφαρμογή της παραπάνω περιγραφόμενης εκτροπής είναι δυνατόν να
γίνεται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ
παράλληλα να εκτελείται και η κατασκευή του έργου.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή παρουσία
εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, έλεγξε κατά το δυνατόν τον υποβληθέντα
φάκελο (Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας) και δεν έχει αντίρρηση
στην εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων (με την διάταξη της οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης), ενώ έλαβε και τις σχετικές διαβεβαιώσεις πως θα
παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους για την πρόσβαση στις
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κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της
νύκτας.
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων 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 (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
– Φ.Ε.Κ. 57Α΄/23–03–1999) απόφασης».
Επίσης με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 19/29-9-2015 ο Πρόεδρος της Τ.Κ
Συλιβαινιωτίκων μας γνωρίζει την σύμφωνη γνώμη του για τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στην παραλία Συλιβαινιωτίκων κατά την εκτέλεση κατασκευής του
αποχετευτικού αγωγού επί της οδού Αιγαίου.
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.: 33112/15-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. ΑΙΓ-435/28-8-2015 έγγραφο της
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε, την Μελέτη με την Τεχνική Έκθεση, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
19/29-9-2015 έγγραφο του Πρόεδρου της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων και έλαβε υπόψη
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
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών
Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και
συγκεκριμένα στην Παραλία Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της παραλιακής Οδού Αιγαίου, από το ύψος της Οδού Σποράδων
έως το ύψος της Παραποτάμιας Οδού.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν από 15/09/2015 έως την
15/11/2015 και για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται
από παρακαμπτήρια οδό, η όδευση της οποίας είναι: Παραλιακή Οδός
Αιγαίου Σποράδων – Θεσσαλίας – Παραποτάμια Οδός, ενώ θα παρέχεται
κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους για την πρόσβαση στις κατοικίες
τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της νύκτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 128/2015
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 129
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη,
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36816/29-9-2015 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
3)Δημήτριος
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) 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 παραλίας Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε Ακράτας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου: α)
να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής των παρακάτω έργων: 1) «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης –τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών&
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή
και 2) «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από
Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και β) να γίνει έγκαιρα η αδειοδότηση των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρατάσεις μουσικών οργάνων &
άδειες λειτουργίας) για την αποφυγή παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων αυτών.
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Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης και
εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 33113/15-9-2015 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
«Θέμα: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Οδών στην περιοχή της παραλίας
Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΙΓ_436/28-8-2015 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών
Αγωγών Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας»
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών Παραλιακών
Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» μας υπέβαλε Μελέτη
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για τις εργασίες επί του οδοστρώματος των δημοτικών
οδών στην Παραλία Συλιβαινιωτίκων.
Συγκεκριμένα, αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στα
πλαίσια κατασκευής του εν θέματι έργου και συγκεκριμένα στην Παραλία
Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, επί της παραλιακής Οδού
Αιγαίου, από το ύψος της οδού Τήνου έως το ύψος της οδού Αμοργού (Α΄ φάση) και
από το ύψος της Οδού Χελμού έως το ύψος της Οδού Νάξου (Β΄ Φάση).
Στα παραπάνω περιγραφόμενα τμήματα προβλέπεται η τοποθέτηση του
αγωγού βαρύτητας E9. Ο αγωγός αυτός είναι διατομής D = 630 mm από
πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς αντοχής 10atm. Επίσης θα τοποθετηθεί
βοηθητικός αγωγός βαρύτητας διαμέτρου D = 200 mm από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς
παράλληλα με τον παραπάνω κύριο αγωγό (HDPE630).
Για την τοποθέτηση των παραπάνω αγωγών απαιτείται, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, όρυγμα πλάτους 2,05 μ . και βάθους από 2,50 έως 3,00 μ.
Πριν τις εργασίες τοποθέτησης των παραπάνω αγωγών θα πραγματοποιηθούν
εργασίες ανασκαφών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος λόγω ευρημάτων σε
προγενέστερο στάδιο των εργασιών εκσκαφής.
Λόγω της στενότητας του οδοστρώματος και του μεγέθους του ορύγματος
κρίνεται αναγκαία η ολική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για λόγους
ασφαλείας, σε δύο κύριες φάσης εργασιών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν συνολικά από 15/09/2015 έως την
15/02/2016.
Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
παρακαμπτήρια οδό, η όδευση της οποίας είναι:
Α’ φάση: Παραλιακή Οδός Αιγαίου - Τήνου – Θεσσαλίας – Αμοργού –
Αιγαίου
Β’ Φάση: Παραλιακή Οδός Αιγαίου - Χελμού – Θεσσαλίας – Νάξου –
Αιγαίου
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Χρονικά θα προηγηθούν οι απαιτούμενες εργασίες της ‘Α φάσης και μετά το
πέρας αυτών θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες εργασίες τις Β’ Φάσης χωρίς να
υπάρχει χρονική επικάλυψη μεταξύ τους
Με την εφαρμογή της παραπάνω περιγραφόμενης εκτροπής είναι δυνατόν να
γίνεται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ παράλληλα
να εκτελείται και η κατασκευή του έργου.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή παρουσία
εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, έλεγξε κατά το δυνατόν τον υποβληθέντα
φάκελο (Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας) και δεν έχει αντίρρηση στην
εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων (με την διάταξη της οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης), 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 της
νύκτας.
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων 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 (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας –
Φ.Ε.Κ. 57Α΄/23–03–1999) απόφασης».
Επίσης με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 19/29-9-2015 ο Πρόεδρος της Τ.Κ
Συλιβαινιωτίκων μας γνωρίζει την σύμφωνη γνώμη του για τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στην παραλία Συλιβαινιωτίκων κατά την εκτέλεση κατασκευής του
αποχετευτικού αγωγού επί της οδού Αιγαίου.
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.: 33113/15-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. ΑΙΓ-436/28-8-2015 έγγραφο της
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε, την Μελέτη με την Τεχνική Έκθεση, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 19/299-2015 έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων και έλαβε υπόψη 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
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών
Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και
συγκεκριμένα στην Παραλία Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της παραλιακής Οδού Αιγαίου, από το ύψος της οδού Τήνου έως
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το ύψος της οδού Αμοργού (Α΄ φάση) και από το ύψος της Οδού Χελμού έως το
ύψος της Οδού Νάξου (Β΄ Φάση).
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν συνολικά από 15/09/2015 έως την
15/02/2016 με ολική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για λόγους
ασφαλείας, σε δύο κύριες φάσεις εργασιών.
Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
παρακαμπτήρια οδό, η όδευση της οποίας είναι:
Α’ φάση: Παραλιακή Οδός Αιγαίου - Τήνου – Θεσσαλίας – Αμοργού
– Αιγαίου
Β’ Φάση: Παραλιακή Οδός Αιγαίου - Χελμού – Θεσσαλίας – Νάξου –
Αιγαίου.
Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει την διευκόλυνση πρόσβασης στους
περιοίκους στις κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά
την διάρκεια της νύκτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 129/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 130
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά
Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36816/29-9-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) 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 παραλίας Πλατάνου Δ.Ε Ακράτας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου:
α) να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής των παρακάτω έργων: 1) «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης –τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών&
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική
γραμμή και 2) «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών
οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και β) να γίνει έγκαιρα η
αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρατάσεις
μουσικών οργάνων & άδειες λειτουργίας) για την αποφυγή παραβάσεων και
επιβολής κυρώσεων αυτών.
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Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης
και εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 33110/16-9-2015 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
«Θέμα: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Οδών στην περιοχή της Παρ.
Πλατάνου Δ.Ε. Ακράτας
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΙΓ_433/28-8-2015 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών
Αγωγών Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας»
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών
Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» μας υπέβαλε
Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για τις εργασίες επί του οδοστρώματος των
δημοτικών οδών στην Παραλία Πλατάνου.
Συγκεκριμένα, αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στα
πλαίσια κατασκευής του εν θέματι έργου και συγκεκριμένα στην Παραλία
Πλατάνου του Δήμου Αιγιαλείας, επί της παραλιακής Οδού Ποσειδώνος, από το
ύψος της διασταύρωσής της με την Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών έως 680 μ.
ανατολικά αυτής, επί της διασταύρωσης με ανώνυμη οδό.
Στο παραπάνω περιγραφόμενο τμήμα προβλέπεται η τοποθέτηση του
αγωγού βαρύτητας E7. Ο αγωγός αυτός είναι διατομής D = 630 mm από
πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς αντοχής 10atm. Επίσης θα τοποθετηθεί
βοηθητικός αγωγός βαρύτητας διαμέτρου D = 200 mm από πολυαιθυλένιο 3ης
γενιάς παράλληλα με τον παραπάνω κύριο αγωγού (HDPE630).
Για την τοποθέτηση των παραπάνω αγωγών απαιτείται, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, όρυγμα πλάτους 2,05 μ . και βάθους από 2,50 έως 5,50 μ.
Λόγω της στενότητας του οδοστρώματος, στο συγκεκριμένο τμήμα, και του
μεγέθους του ορύγματος κρίνεται αναγκαία η ολική διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων για λόγους ασφαλείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών (από
20/09/2015 έως 31/03/2016). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τμηματικά, σε
συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την κατασκευή της
Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής, που βρίσκεται σε στάδιο εκτέλεσης.
Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
παρακαμπτήρια οδό, η όδευση της οποίας είναι: Παραλιακή Οδός Ποσειδώνος –
Κάθετη ανώνυμη Οδός (680μ. ανατολικά της διασταύρωσης με Π.Ε.Ο.) –
Ανώνυμη κάθετη οδός – Ανώνυμη κάθετη Οδός (πρώτη παράλληλη οδός της
παραλιακής) – Ανώνυμη κάθετη οδός – προσωρινή οδός διερχόμενη από την
όδευση που θα ακολουθεί η Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή – Π.Ε.Ο. ΚορίνθουΠατρών, όπως φαίνεται και στο συνημμένο σχέδιο Ε7_1.
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Με την εφαρμογή της παραπάνω περιγραφόμενης εκτροπής είναι δυνατόν να
γίνεται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ
παράλληλα να εκτελείται και η κατασκευή του έργου.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή παρουσία
εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, έλεγξε κατά το δυνατόν τον υποβληθέντα
φάκελο (Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας) και δεν έχει αντίρρηση
στην εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων (με την διάταξη της οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης), 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 της
νύκτας.
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου 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 (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
– Φ.Ε.Κ. 57Α΄/23–03–1999) απόφασης».
Επίσης ο Πρόεδρος της Τ.Κ Παραλίας Πλατάνου με το υπ’ αριθ. πρωτ.:
36964/30-9-2015 έγγραφο μας γνωρίζει τα εξής: «Σχετικά με το υπ’
αριθ.ΑΙΓ433/28-8-2015 έγγραφο της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε το οποίο περιλαμβάνει
τεχνική έκθεση, πίνακα προσμέτρησης – προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση κατά
την διάρκεια εργασιών και οριζοντιογραφίας περιοχής έργων και παράκαμψης
έργων της Κοινότητας Παραλίας Πλατάνου και κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας,
εγκρίνεται η περιγραφόμενη σε αυτό εκτροπή από παρακαμπτήριους οδούς,
λαμβανομένων υπ’ όψιν των κάτωθι παρατηρήσεων:
1. τη προστασία του παρακείμενου αγωγού ύδρευσης επί της παραλιακής οδού
2. τη προστασία του Δημοτικού φωτισμού επί της παραλιακής οδού
3. την αποκατάσταση τυχόν ζημιών στους αγωγούς αποστράγγισης έργου
όμβριων υδάτων
4. την επανακατασκευή σωληνωτού αγωγού όμβριων υδάτων».
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 όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το υπ’
αριθ. πρωτ.: 33110/16-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. ΑΙΓ-433/28-82015 έγγραφο της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε, την Μελέτη με την Τεχνική Έκθεση, το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 36964/30-9-2015 έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ Παραλίας
Πλατάνου και έλαβε υπόψη 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,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών
Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και
συγκεκριμένα στην Παραλία Πλατάνου του Δήμου Αιγιαλείας, επί της
παραλιακής Οδού Ποσειδώνος, από το ύψος της διασταύρωσής της με την
Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών έως 680 μ. ανατολικά αυτής, επί της διασταύρωσης
με ανώνυμη οδό.
Για τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνει ολική διακοπή της
κυκλοφορίας των οχημάτων για λόγους ασφαλείας για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 6 μηνών (από 20/09/2015 έως 31/03/2016) και οι εργασίες θα
πραγματοποιηθούν τμηματικά, σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
που απαιτούνται για την κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής, που
βρίσκεται σε στάδιο εκτέλεσης.
Για το ανωτέρω διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
παρακαμπτήρια οδό, η όδευση της οποίας είναι: Παραλιακή Οδός Ποσειδώνος
– Κάθετη ανώνυμη Οδός (680μ. ανατολικά της διασταύρωσης με Π.Ε.Ο.) –
Ανώνυμη κάθετη οδός – Ανώνυμη κάθετη Οδός (πρώτη παράλληλη οδός
της παραλιακής) – Ανώνυμη κάθετη οδός – προσωρινή οδός διερχόμενη από
την όδευση που θα ακολουθεί η Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή – Π.Ε.Ο.
Κορίνθου-Πατρών.
Η εταιρεία υποχρεούται να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της Τ.Κ
Παραλίας Πλατάνου όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω καθώς και να παρέχει
κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους για την πρόσβαση στις κατοικίες
τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της νύκτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 130/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 131
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά
Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36816/29-9-2015 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
3)Δημήτριος
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) 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 στη περιοχή
της Αιγείρας Δ.Ε Αιγείρας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου:
α) να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής των παρακάτω έργων: 1) «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης –τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών&
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική
γραμμή και 2) «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών
οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και β) να γίνει έγκαιρα η
αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρατάσεις
μουσικών οργάνων & άδειες λειτουργίας) για την αποφυγή παραβάσεων και
επιβολής κυρώσεων αυτών.
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Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης
και εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 34763/23-9-2015 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
«Θέμα: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Οδών στην περιοχή της Αιγείρας
Δ.Ε. Αιγείρας
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α-6352/ΧΚ/11-09-2015 έγγραφο της αναδόχου
εταιρείας ΜΕΤΚΑ κατασκευής του έργου «Κατασκευή υπολειπομένων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για την νέα σιδηροδρομική
γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη» Α.Δ.715.
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η εταιρεία Μεταλλικαί Κατασκευαί
Ελλάδος (ΜΕΤΚΑ) κατασκευής του έργου «Κατασκευή υπολειπομένων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για την νέα σιδηροδρομική
γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη» μας υπέβαλε Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
για την κατασκευή του τεχνικού ΚΔ23 & της Διευθέτησης του π. Κριού στην
Αιγείρα.
Συγκεκριμένα, αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη
διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια κατασκευής, του τεχνικού της
κάτω διάβασης (ΚΔ23) στην Χ.Θ. 58+390 της ΣΓΥΤ, των οδών ΚΟ19Ν και
ΑSR32N, καθώς και της διευθέτησης του ποταμού Κριού, που βρίσκονται στην
περιοχή της Αιγείρας.
Κατά την φάση κατασκευής των παραπάνω τεχνικών και οδών διακόπτεται η
κυκλοφορία των οχημάτων αφενός στην υφιστάμενη οδό, που βρίσκεται νότια της
παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής και αφετέρου στην οδό που οδηγεί στο Γήπεδο
της Αιγείρας και στην οδό, που βρίσκεται δυτικά του ποταμού Κριού.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή ρύθμιση (φάση ΑΙΓΑ-ΚΔ23), και λόγω της
κατασκευής του τεχνικού ΚΔ23 και των οδών ΚΟ19Ν και ΑSR32N, τα οχήματα,
που χρησιμοποιούσαν την υφιστάμενη οδό, που κλείνει, θα εκτρέπονται στην
Π.Ε.Ο. μέσω της νέας κατασκευαζόμενης συμβολής, που βρίσκεται δυτικά της
γέφυρας του ποταμού Κριού. Η παραπάνω συμβολή διαμορφώνεται σε μήκος 35μ.
με ελάχιστο πλάτος 5.5μ.
Το οδόστρωμα της θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από μία στρώση υπόβασης της
ΠΤΠ Ο150 πάχους 0.10μ και δύο στρώσεις βάσης της ΠΤΠ Ο155 πάχους 0.10μ η
κάθε μία.
Εφόσον ο κυκλοφοριακός φόρτος των οχημάτων είναι σημαντικός, προτείνεται και
η χρησιμοποίηση ασφαλτικής στρώσης ελάχιστου πάχους 0.05μ.
Επίσης λόγω της κατασκευής της διευθέτησης του ποταμού Κριού, κλείνει ένα
τμήμα της οδού, που συνδέει την Π.Ε.Ο. με το Γήπεδο της Αιγείρας.
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Οι κινήσεις από και προς το Γήπεδο θα γίνονται μέσω της Π.Ε.Ο. και των οδών
Ξενάρχου και Αιγιαλείας.
Η παραπάνω διάταξη της κυκλοφοριακής ρύθμισης φαίνεται στο σχέδιο με αριθμό
ΚΡΘ-ΟΔΔ-ΟΡΙΖ001.
Το μέγεθος των βασικών πινακίδων σήμανσης, προτείνεται να είναι μεσαίου
μεγέθους.
Η στήριξή τους θα είναι με πάκτωση στο έδαφος και στις θέσεις, όπου με επαρκή
αιτιολόγηση δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες
στηρίξεις αντοχής σε ανεμοπίεση με ορθογωνικές ή κυκλικές βάσεις μέγιστου
ύψους 12εκ. έτσι ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο.
Το κάτω άκρο της πινακίδας να απέχει τουλάχιστον 1.20μ σε περιοχές, όπου δεν
υπάρχει κίνηση πεζών και 2.30μ. εφόσον υπάρχει.
Οι πινακίδες, που ενσωματώνουν δύο αντίστοιχες του ΚΟΚ ή έχουν ύψος
μεγαλύτερο του 1.5μ. και βρίσκονται σε περιοχή, που κινούνται πεζοί, να
τοποθετούνται σε θέση, που δεν εμποδίζουν την παραπάνω κίνηση και σε ύψος της
άκρης τους στο 1.20μ.
Στα τμήματα, που κλείνουν λόγω των έργων θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για
ιδιαίτερο διάδρομο κίνησης πεζών ελάχιστου πλάτους 1.50μ ο οποίος θα
οριοθετείται με κατάλληλο πλέγμα.
Με την εφαρμογή της παραπάνω περιγραφόμενης εκτροπής είναι δυνατόν να
γίνεται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ
παράλληλα να εκτελείται και η κατασκευή του έργου.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή παρουσία
εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, έλεγξε κατά το δυνατόν τον υποβληθέντα
φάκελο (Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας) και δεν έχει αντίρρηση
στην εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων (με την διάταξη της οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης), 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 της
νύκτας.
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Αιγείρας 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 (Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – Φ.Ε.Κ. 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 όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το υπ’
αριθ. πρωτ.: 34763/23-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. Α6352/ΧΚ/11-9-2015 έγγραφο της Μεταλικαί Κατασκευαί Α.Ε (ΜΕΤΚΑ), την
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Μελέτη με την Τεχνική Έκθεση και έλαβε υπόψη 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
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνται για τη
διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια κατασκευής, του τεχνικού της
κάτω διάβασης (ΚΔ23) στην Χ.Θ. 58+390 της ΣΓΥΤ, των οδών ΚΟ19Ν και
ΑSR32N, καθώς και της διευθέτησης του ποταμού Κριού, που βρίσκονται στην
περιοχή της Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας, με διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στην υφιστάμενη οδό, που βρίσκεται νότια της παλαιάς
σιδηροδρομικής γραμμής και στην οδό που οδηγεί στο Γήπεδο της Αιγείρας και
στην οδό που βρίσκεται δυτικά του ποταμού Κριού.
Τα οχήματα, που χρησιμοποιούσαν την υφιστάμενη οδό, που κλείνει, θα
εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. μέσω της νέας κατασκευαζόμενης συμβολής, που
βρίσκεται δυτικά της γέφυρας του ποταμού Κριού ενώ λόγω της κατασκευής της
διευθέτησης του ποταμού Κριού, κλείνει ένα τμήμα της οδού, που συνδέει την
Π.Ε.Ο. με το Γήπεδο της Αιγείρας.
Οι κινήσεις από και προς το Γήπεδο θα γίνονται μέσω της Π.Ε.Ο. και των οδών
Ξενάρχου και Αιγιαλείας.
Στα τμήματα, που κλείνουν λόγω των έργων θα πρέπει να υπάρχει
πρόβλεψη για ιδιαίτερο διάδρομο κίνησης πεζών ελάχιστου πλάτους 1.50μ ο
οποίος θα οριοθετείται με κατάλληλο πλέγμα.
Οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι και τον Δεκέμβριο 2015 ενώ η εταιρεία
θα παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους για την πρόσβαση στις
κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της
νύκτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 131/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 132
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά
Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36816/29-9-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένο ωράριο».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου:
α) να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής των παρακάτω έργων: 1) «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης –τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών&
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική
γραμμή και 2) «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών
οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και β) να γίνει έγκαιρα η
αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρατάσεις
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μουσικών οργάνων & άδειες λειτουργίας) για την αποφυγή παραβάσεων και
επιβολής κυρώσεων αυτών.
Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του αρμόδιου γραφείου καταστημάτων :
«Κυρία Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. Α (iii) της παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
κβ του άρθρου 41 του Ν.2218/94 (Φ.Ε.Κ.90/τ.Α/13.06. 1994), η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής και
μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ μπαρ
κ.λ.π.), που προβλέπονται από τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις και τα οποία
βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας υποβάλλουμε πλήρης φακέλους δικαιολογητικών
που μας κατέθεσαν οι κατωτέρω για άδεια μουσικής και σας παρακαλούμε να
αποφασίσετε σχετικά:
1. Μιχαήλ Πετρόπουλου του Κων/νου για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
Χ.Π.-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ », που βρίσκεται στην
Παραλία Συλίβαινας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την
υπ.αριθ.45001/29-1-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
2. Νικόλαου Διαμαντόπουλου του Πέτρου για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ)», που βρίσκεται στην Παραλία Βαλιμιτίκων του
Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.32768/30-8-2015
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
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 την
εισήγηση του γραφείου έκδοσης αδειών καταστημάτων του Δήμου και τα
σχετικά έγγραφα με τις βεβαιώσεις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας για κάθε κατάστημα και έλαβε υπόψη τις διατάξεις περ. Α (iii)
της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:
1. Μιχαήλ Πετρόπουλο του Κων/νου για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
Χ.Π.-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ », που βρίσκεται στην
Παραλία Συλίβαινας Τ.Κ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με
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την υπ.αριθ.45001/29-1-2014
καταστήματος.

άδεια

ίδρυσης

και

λειτουργίας

2. Νικόλαο Διαμαντόπουλο του Πέτρου για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ)», που βρίσκεται στην Παραλία Βαλιμιτίκων του
Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.32768/30-8-2015
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 132/2015.
H Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Σεπτεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 133
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά
Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36816/29-9-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας
μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου:
α) να εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο
κατασκευής των παρακάτω έργων: 1) «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων
υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης –τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών&
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική
γραμμή και 2) «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών
οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» και β) να γίνει έγκαιρα η
αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρατάσεις
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μουσικών οργάνων & άδειες λειτουργίας) για την αποφυγή παραβάσεων και
επιβολής κυρώσεων αυτών.
Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του αρμόδιου γραφείου καταστημάτων:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν υποβολής
αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου μουσικής, εξετάζει
σύμφωνα και με το υπ’ αριθμόν 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ-Δ.Δ.Α. τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκονται και λειτουργούν τα
καταστήματα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά λειτουργούν εντός αμιγούς οικιστικής
η μη περιοχής , πυκνοκατοικημένης η μη , απομονωμένο η μη κτλ.} ,το είδος και
την μορφή λειτουργίας καταστήματος {π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασμένο η
ανοιχτό , με η χωρίς ηχεία , με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κτλ.}
όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με
την επιχειρηματική του συμπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης κοινής
ησυχίας κτλ.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας γνωρίζουμε ότι:
1.Ελένη Σκαφτούρου του Δημοσθένη για το κατάστημα της «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί στην Παραλία Άκολης Δήμου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το Αστυνομικό
τμήμα Αιγίου.
2.Ιορδάνης Μαλλής του Νικολάου, για το κατάστημα του «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί στην Ακράτα Δήμου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμούν παραβάσεις από το Αστυνομικό τμήμα
Ακράτας.
3.Φώτιος Παπαναστασόπουλος του Νικολάου, για το κατάστημά του
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» που λειτουργεί Στο Αίγιο και στην οδό
Μητροπόλεως 40-42.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμούν παραβάσεις από το Αστυνομικό τμήμα
Αιγίου.
4.Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε. για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ» που λειτουργεί στα Βαλιμίτικα Δ.Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμούν παραβάσεις
Η υπηρεσία μας προτείνει για τα παραπάνω καταστήματα να δοθούν οι
άδειες παράτασης μουσικών οργάνων διότι δεν συντρέχουν λόγοι άρνησης.
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
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε την εισήγηση του αρμόδιου Γραφείου Καταστημάτων του
Δήμου, είδε τα σχετικά έγγραφα με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και έλαβε
υπόψη τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 Απόφασης που
αντικατέστησε την Υ.Δ Α1β/8577/1983, το Π.Δ 180/79, την Α.Δ 3/96 και τις
διατάξεις περ. Α (iii) της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών
οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους :
1.ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΥ του Δημοσθένη για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί στην Παραλία Άκολης Δήμου Αιγιαλείας.
2.ΙΟΡΔΑΝΗ ΜΑΛΛΗ του Νικολάου, για το κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί στην Τ.Κ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
3.ΦΩΤΙΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ του Νικολάου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» που λειτουργεί στο Αίγιο και στην
οδό Μητροπόλεως 40-42.
4.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ και ΣΙΑ Ο.Ε. για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ» που λειτουργεί στην Τ.Κ
Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 133/2015.
H Πρόεδρος
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