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10 Φεβρουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 11
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δέκα (10)
Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Μπούνια, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, τακτικά
Μέλη και 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος μετά από
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3707/5-2-2016 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Βασίλειος
Χριστόπουλος,
2)Μαρία
Τσουκαλά,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος και 5)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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: «Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων
του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Κυρίες και Κύριοι 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
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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:
- ΧΡΥΣΑΦΩ – ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην ΑΚΡΑΤΑ του Δήμου
Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’αριθ.Πρωτ.20986/10-06-2013 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 αρμόδιου γραφείου καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας,
το υπ’ αριθ. 349750/5996/29-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας καθώς και την
αίτηση της ενδιαφερομένης 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 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στην:
ΧΡΥΣΑΦΩ – ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ του Αντωνίου για το
κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην Τ.Κ
Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’ αριθ.
πρωτ.20986/10-06-2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2016.
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
10 Φεβρουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 12
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δέκα (10)
Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Μπούνια, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, τακτικά
Μέλη και 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
3707/5-2-2016 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Βασίλειος
Χριστόπουλος,
2)Μαρία
Τσουκαλά,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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: «Περί έγκρισης έναρξης διαδικασίας σύνταξης –

κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ) σε τμήμα του οικισμού
Διακοπτού της Δ.Ε Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας – πρόταση λειτουργικής
βελτίωσης του υπό κύρωση κοινοχρήστου χώρου μέσω πρόσθετης
παραχώρησης».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Δ/νσης
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.:
3007/15,3397/15/19-1-2016 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
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« Θέμα: Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης – κύρωσης δικτύου
κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ) σε τμήμα του οικισμού Διακοπτού της Δ.Ε.
Διακοπτού του Δ. Αιγιάλειας - Πρόταση λειτουργικής βελτίωσης του υπό
κύρωση κοινόχρηστου χώρου μέσω πρόσθετης παραχώρησης
Σχετ.: Οι με αριθ. πρωτ.: 3007/11-11-2015, 3397/15-12-2015 αιτήσεις
του κ. Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου, εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Sun
Deck Development s.a
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησής και έχοντας υπόψη:
1. Το αρ. 35 παρ. 1 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011 όπως ισχύει
2. Την με αριθ. 39608/11 (ΦΕΚ 2200 Β/30-9-2011) Απόφαση Υπουργού
ΥΠΕΚΑ : "Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή
άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και
στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται, για την εφαρμογή της
παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α΄ 60)" όπως ισχύει
3. Την Εγκ. 31168/12/21-6-2012 του ΥΠΕΚΑ περί "Οδηγίες και
διευκρινήσεις για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών"
όπως ισχύει
4. Το με αρ. πρωτ.: 1251/11-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης
του Δ. Αιγιάλειας
5. Την με αρ. πρωτ.1804/20-8-2015 εισήγηση του Τμήματος Πολ.
Σχεδιασμού της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δ. Αιγιαλείας
6. Την απόφαση 122/2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ. Αιγιαλείας
σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. 122/2015 η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δ. Αιγιαλείας αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει υπέρ της
έναρξης διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη
κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων για τμήμα του οικισμού Διακοπτού,
όπως αυτό έχει σημειωθεί στο επισυναπτόμενο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη και
η οποία έχει ως επισπεύδοντες την εταιρεία Sun Deck Development s.a., οι
οποίοι αναλαμβάνουν όλες τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις.
Η ανάγκη για έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή
ορθοφωτοχάρτη κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων για τμήμα του
οικισμού Διακοπτού, έχει προκύψει από τα εξής παρακάτω:
Με τη δ/ξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.3937/2011 καταργήθηκε η
δυνατότητα δημιουργίας νέων δρόμων μέσα σε οικισμούς κάτω των 2000
κατοίκων οριοθετημένων με το από 24.04/03.05.1985 (ΦΕΚ 181Δ΄),
προκειμένου οικόπεδα να αποκτούν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο και έτσι να
καθίστανται οικοδομήσιμα.
Εξ άλλου με την παρ. 1 της ίδιας δ/ξης παρέχεται η δυνατότητα κύρωσης, με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ/νης Δ/κσης, του υφιστάμενου
δικτύου κοινόχρηστων χώρων τμήματος(-ων) ή και του συνόλου του οικισμού.
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Ο όρος «υφιστάμενο δίκτυο Κ/Χ» περιλαμβάνει τους προϋπάρχοντες του έτους
1985 Κ/Χ (δρόμους, πεζοδρόμους και λοιπούς ελεύθερους χώρους) αλλά και
αυτούς που δημιουργήθηκαν, με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών, μέσω
παραχώρησης σε κοινή χρήση εδαφικών λωρίδων των ακινήτων τους.
Τέλος, με την αρ. 39608/14.09.2011 (ΦΕΚ 2200Β΄) Υπουργική Απόφαση,
που ακολούθησε, καθορίστηκε η ακολουθητέα διαδικασία κύρωσης του
υφιστάμενου δικτύου κοινόχρηστων χώρων και οι τεχνικές προδιαγραφές του
υποβάθρου που θα συνταχθεί καθώς και των λοιπών προβλεπόμενων
παραδοτέων.
Στην παρ. 1 του άρθρου 35 της πιο πάνω Υ.Α. ορίζεται ότι, «…η έναρξη της
διαδικασίας γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου
η οποία λαμβάνεται οίκοθεν είτε μετά από πρόταση της Αποκ/νης Δ/κσης είτε
μετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον…».
Στην προκειμένη περίπτωση η εταιρεία Sun Deck Development s.a μέσω του
εκπροσώπου της κ. Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου, εκδήλωσε το ενδιαφέρον
της για κίνηση της σχετικής διαδικασίας σε τμήμα του οικισμού «Διακοπτού»
της Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας όπου και το ακίνητο ιδιοκτησίας
τους. Δήλωσαν ότι, καθίστανται επισπεύδοντες του αντικειμένου θέματος, με
«περιοχή μελέτης – τμήμα του οικισμού» όπως αυτό προσδιορίστηκε από τη
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το εγγρ. με αρ. πρωτ.: 1251/11-6-2015, καθώς
επίσης και ότι αναλαμβάνουν όλες τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις. Όπως αναφέρθηκε η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δ. Αιγιαλείας αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει υπέρ
της με την με αρ. 122/2015 απόφασή της.
Στη συνέχεια, μετά από τη διαπίστωση ότι τμήμα του κοινοχρήστου χώρου προς
κύρωση δεν ήταν λειτουργικό, η εταιρεία Sun Deck Development s.a, μέσω του
εκπροσώπου της Κωνσταντίνου Σπυρόπουλου, κατέθεσε νέα πρόταση (αρ.
πρωτ.: 3007/11-11-2015, 3397/15-12-2015) που περιλαμβάνει την
αναθεώρηση του αρχικού τοπογραφικού διαγράμματος που συντάχθηκε του
Ιανουάριο του 2015 και συνόδευε την 1251/8-5-2015 αίτηση τους.
Σύμφωνα με τη νέα αναθεωρημένη πρόταση, οι επισπεύδοντες προτίθενται να
προχωρήσουν σε επιπλέον παραχώρηση εδαφικής λωρίδας εμβαδού 88,59 τ.μ.
επί του προσώπου του οικοπέδου 2, προκειμένου η ανώνυμη οδός προς κύρωση
να καταστεί πιο λειτουργική μέσω της εξομάλυνσης της γεωμετρίας και των
καμπυλών της. Το τμήμα που προορίζεται προς παραχώρηση, απεικονίζεται
σκιαγραφημένο στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα και
περιγράφεται ως (Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8,Π9,Π10,Ζ4,Ζ5,Ζ6,Ζ7,Π1).
Σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν καταθέσει μέσω του εκπροσώπου τους, οι
επισπεύδοντες προτίθενται να προχωρήσουν στην πρόσθετη παραχώρηση μέσω
συμβολαιογραφικές πράξης λίγο πριν την τελική κύρωση του δικτύου
κοινοχρήστων χώρων εφόσον γίνει αποδεκτή από τους εμπλεκόμενους φορείς
της διαδικασίας.
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Ως εκ τούτου σας διαβιβάζουμε εκ νέου συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με
την σημειωμένη την περιοχή προς παραχώρηση το οποίο θα συνοδεύει το
απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη του οικισμού Διακοπτού, επί του οποίου
σημειώνεται (με περίγραμμα ροζ χρώματος) το «τμήμα του οικισμού»
(«περιοχή μελέτης»), για το οποίο ζητείται η κίνηση της σχετικής διαδικασίας,
και εισηγούμαστε όπως:
Σε συνέχεια της με αρ. 122/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δ. Αιγιαλείας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έναρξη της διαδικασίας
σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης του δικτύου
κοινόχρηστων χώρων, για τμήμα του οικισμού Διακοπτό όπως αυτό
σημειώνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη (κατ’ εφαρμογή
των δ/ξεων της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 660Α΄) και της
παρ. 1 του άρθρου 2 της αρ. 39608/14.09.2011 (ΦΕΚ 2200Β΄) Υπουργικής
Απόφασης) με την αποδοχή της επιπλέον παραχώρησης της εδαφικής λωρίδας
εμβαδού 88,59 τ.μ. προκειμένου η ανώνυμη οδός προς κύρωση να καταστεί πιο
λειτουργική μέσω της εξομάλυνσης της γεωμετρίας και των καμπυλών της, έτσι
ώστε η κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων για τμήμα αυτό του οικισμού
Διακοφτού να περιλάβει την εν λόγω παραχώρηση.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας».
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 αποδοχή της επιπλέον παραχώρησης
εδαφικής λωρίδας εμβαδού 88,59 τ.μ., στο προς κύρωση δίκτυο
κοινοχρήστων χώρων τμήματος του οικισμού Διακοπτού και παρακαλώ να
αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3007/15,3397/15/19-1-2016 έγγραφο του Τμήματος
Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης
του Δήμου Αιγιαλείας με το συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη και
τοπογραφικό διάγραμμα, τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 3007/11-11-2015 και 3397/1512-2015 αιτήσεις του κ. Κων/νου Σπυρόπουλου εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου της εταιρείας Sun Deck Development s.a, έλαβε υπόψη την αριθ.
122/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και την παρ. 1 του
άρθρου 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 660Α΄), την παρ. 1 του άρθρου 2 της αρ.
39608/14-9-2011 (ΦΕΚ 2200Β’) Υπουργικής απόφασης και της εγκυκλίου
12/21-6-12 ΥΠΕΚΑ καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση και ενώ είχε
αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος ο Δημ. Σύμβουλος – μέλος της
ΕΠΖ κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
1) Την συμπλήρωση της αριθ. 122/2015 απόφασης της Επιτροπής Π.Ζ
περί έγκρισης έναρξης διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή
ορθοφωτοχάρτη κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, για τμήμα του
οικισμού Διακοπτού, με την αποδοχή της επιπλέον παραχώρησης της
εδαφικής λωρίδας εμβαδού 88,59 τ.μ., από τον κ. Κων/νο Σπυρόπουλο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας Sun Deck Development s.a,
προκειμένου η ανώνυμη οδός προς κύρωση να καταστεί πιο λειτουργική
μέσω της εξομάλυνσης της γεωμετρίας και των καμπυλών της, έτσι ώστε η
κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων για τμήμα αυτό του οικισμού
Διακοπτού να περιλάβει την εν λόγω παραχώρηση.
2) Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την λήψη
σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2016.
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
10 Φεβρουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 13
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δέκα (10)
Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Μπούνια, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, τακτικά Μέλη
και 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 3707/5-2-2016 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Βασίλειος
Χριστόπουλος,
2)Μαρία
Τσουκαλά,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος και 5)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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: «Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή
της Δ.Κ Αιγίου (φάση ΤΕΜ – ΚΔ47) για το έργο «Κατασκευή υπολειπόμενων
έργων
υποδομής,
επιδομής,
σηματοδότησης
–
τηλεδιοίκησης,
τηλεπικοινωνιών & ηλεκτρολομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για
τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη (Α.Δ715)».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 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.: 207/1-2-2016 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
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«Με το υπ’ αριθ. Α-3/Η.Κ/4-1-2016 σχετικό έγγραφο της η εταιρεία
«Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε» ΜΕΤΚΑ μας υπέβαλε αίτημα για
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία αφορά στην οριζόντια και στην
κατακόρυφη σήμανση που απαιτείται για την διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά
την διάρκεια του τεχνικού ΚΔ 47 περί τη Χ.Θ 90+517,43 της ΣΓΥΤ (Χ.Θ
89+207,10+ της ΝΕΟ) στην περιοχή Κουνινιώτη στο Αίγιο.
Οι εργασίες ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων τεχνικών αναμένεται να
διαρκέσουν μέχρι και τον Απρίλιο του 2016.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή την Δευτέρα
1-2-2016 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 νύχτας».
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 των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περί τη Χ.Θ
90+517,43 της ΣΓΥΤ (Χ.Θ 89+207,10+ της ΝΕΟ) στην περιοχή πλησίον
εργοστασίου Κουνινιώτη στο Αίγιο σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 207/1-2-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. Α-3/Η.Κ/4-12016 έγγραφο της εταιρείας «Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος Α.Ε» ΜΕΤΚΑ με
τη συνημμένη Μελέτη 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, και ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του
θέματος ο Δημ. Σύμβουλος – μέλος της ΕΠΖ κ. Περικλής
Παπαγιαννακόπουλος,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης που απαιτούνται, για την διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια του τεχνικού ΚΔ 47 περί τη Χ.Θ 90+517,43 της ΣΓΥΤ (Χ.Θ
89+207,10+ της ΝΕΟ) στην περιοχή Γέφυρα Μεγανίτη (πλησίον εργοστασίου
Κουνινιώτη) της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας έως και τον Απρίλιο του 2016
και συγκεκριμένα:
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o Διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή του παραπάνω
τεχνικού με εναλλάξ κυκλοφορία των αντίθετων ρευμάτων στον
υφιστάμενο δρόμο επί του τεχνικού.
o Στην περιοχή του τεχνικού (ΚΔ47) η εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων
θα ελέγχεται με την τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση και στις δυο
κατευθύνσεις φορητού σηματοδότη, όπως φαίνεται στο σχέδιο με αριθμό
φάση ΑΙΓ ΚΔ 47.
o Το ανάλογο ρεύμα κυκλοφορίας θα διέρχεται από την ζώνη των έργων
σε μια λωρίδα κυκλοφορίας ελάχιστου πλάτους 4,30 μέτρων, ενώ το
ελεύθερο αποτύπωμα – καθαρό ύψος οχημάτων 5,00μ.
o Μεταξύ των έργων και της κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν στηθαία
ασφαλείας από σκυρόδεμα τύπου ΝJ κατά ΕΝ 1317-2 ελάχιστης
ικανότητας συγκράτησης Η1 και αντίστοιχου λειτουργικού πλάτους
προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες (W3-W8).
o Η ύπαρξη της παραπάνω ρύθμισης υλοποιείται με την κατάλληλη
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση που φαίνεται στο σχέδιο με αριθμό
φάση ΑΙΓ-ΚΔ47.
o Οι πληροφοριακές πινακίδες που ενημερώνουν για την λειτουργία
φωτεινού σηματοδότη να κατασκευασθούν σε συνδυασμό κίτρινου
υποβάθρου με αργυρόλευκο και κόκκινα γράμματα έτσι ώστε να γίνεται
περισσότερο αντιληπτή η παρουσία των παραπάνω πινακίδων.
o Τα οχήματα θα κινούνται με κατεύθυνση (σύμφωνα με την
κυκλοφοριακή ρύθμιση φάση ΑΙΓ- ΚΔ47) από και προς την οδό
Ζωοδόχου Πηγής και την υφιστάμενη κάτω διάβαση με εναλλάξ
κυκλοφορία που θα ελέγχεται με την τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση και
στις δυο κατευθύνσεις φορητού σηματοδότη όπως φαίνεται στο σχέδιο
με αριθμό φάση ΑΙΓ-ΚΔ47.
o Το μέγεθος των βασικών πινακίδων σήμανσης θα είναι μεσαίου
μεγέθους. Η στήριξη 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
αρθογωνικές ή κυκλικές βάσεις μέγιστου ύψους 12εκ. έτσι ώστε να μην
αποτελούν εμπόδιο.
o Το κάτω άκρο της πινακίδας να απέχει τουλάχιστον 1.20 μ. σε περιοχές
όπου δεν υπάρχει κίνηση πεζών και 2.30μ. εφόσον υπάρχει. Οι πινακίδες
που ενσωματώνουν δυο αντίστοιχες του ΚΟΚ ή έχουν μεγαλύτερο του
1,50μ και βρίσκονται σε περιοχή που κινούνται πεζοί, να τοποθετούνται
σε θέση που δεν εμποδίζουν την παραπάνω κίνηση και σε ύψος της
άκρης τους 1,20μ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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