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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι πέντε
(25) Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2) Χρήστο Γούτο– Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 4)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 5)Μαρία Τσουκαλά,
6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Ευστράτιο Βαρδάκη, 8)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο και 9)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 23648/24-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής
κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 &
6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
και τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα».
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κ. Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, ανακοινώνει το θέμα και καλεί τα Μέλη της
Ε.Π.Ζ. να αποφανθούν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης για τον κατεπείγοντα ή μη χαρακτήρα της συνεδρίασης και να
εγκρίνουν τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ως κατεπείγοντα:
1.- Επανεξέταση αιτήματος κας Κασσιανής Λαγανά για χορήγηση άδειας
λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην παραλία Συλιβαινιωτίκων Δήμου
Αιγιαλείας» κατόπιν γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσία του Δήμου,
προκειμένου η ενδιαφερομένη να το λειτουργήσει για το υπόλοιπο του
καλοκαιριού
2.- Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» της Δ.Κ. Ροδοδάφνης της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου
Αιγιαλείας περί της Χ.Θ.91+563, προκειμένου να συνεχισθεί το έργο
της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής
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3.- Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» της Δ.Κ. Ροδοδάφνης της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου
Αιγιαλείας περί της Χ.Θ. 93+100, προκειμένου να συνεχισθεί το έργο
της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον των
θεμάτων και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo υπ’ αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Α. Να εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Β. Να εγκρίνει την συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων ως
κατεπείγοντα:
1.- Επανεξέταση αιτήματος κας Κασσιανής Λαγανά για χορήγηση άδειας
λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην παραλία Συλιβαινιωτίκων Δήμου
Αιγιαλείας» κατόπιν γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσία του Δήμου,
προκειμένου η ενδιαφερομένη να το λειτουργήσει για το υπόλοιπο του
καλοκαιριού
2.- Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» της Δ.Κ. Ροδοδάφνης της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου
Αιγιαλείας περί της Χ.Θ.91+563, προκειμένου να συνεχισθεί το έργο
της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής
3.- Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» της Δ.Κ. Ροδοδάφνης της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου
Αιγιαλείας περί της Χ.Θ. 93+100, προκειμένου να συνεχισθεί το έργο
της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής
Γ. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητα
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι πέντε
(25) Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο– Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 4)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 5)Μαρία Τσουκαλά,
6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Ευστράτιο Βαρδάκη, 8)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο και 9)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 23648/24-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής
κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 &
6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
και τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επανεξέταση αιτήματος κας Κασσιανής Λαγανά
για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην παραλία
Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, μετά την λήψη της υπ’ αριθ. 76/2017
απόφασης στην ίδια συνεδρίαση με την οποία εγκρίθηκε ο κατεπείγων
χαρακτήρας της συνεδρίασης, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης και εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Με την υπ’ αριθ. 63/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
απορρίψαμε το αίτημα της κας Λαγανά για χορήγηση άδειας λειτουργίας
λούνα παρκ σε ιδιωτικό χώρο της παραλίας της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων.
Η κα Λαγανά όμως επανέρχεται με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 22038/10-72017 αίτηση – διαμαρτυρία – δήλωση της στην οποία μεταξύ των άλλων
αναφέρει: «.. ζητώ να διορθωθεί άλλως να ανακληθεί η απόφαση σας της
4/7/2017 που είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη και να εκδοθεί απόφαση
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το αίτημα μου και τα
πραγματικά δεδομένα αυτού … ειδικότερα η αίτηση μου απερρίφθη επειδή με
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εσφαλμένη επίκληση της διατάξεως της υπ’ αριθ. 7034/2000 εγκυκλίου του
ΥΠΕΧΩΔΕ, βάση της οποίας δήθεν απαιτείται απόσταση 150 μέτρων από την
πλησιέστερη κατοικία για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας ενώ η διάταξη
αυτή αναφέρεται σε τελείως διαφορετικές περιπτώσεις από την συγκεκριμένη
και συγκεκριμένα αναφέρεται σε μόνιμες εγκαταστάσεις λούνα παρκ και σε
κοινοχρήστους χώρους, ενώ η αίτηση μου αναφέρεται σε προσωρινή
εγκατάσταση (χρονικού διαστήματος 2 μηνών) και σε αναμφισβήτητο
ιδιωτικό χώρο…».
Μετά την παραπάνω αίτηση – διαμαρτυρία της κας Λαγανά ο
Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Γεώργιος Μπέσκος με το υπ’ αριθ.
23431/21-7-2017 έγγραφο του γνωμοδότησε ως εξής:
«Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι
βάση των σχετικών διατάξεων δεν υπάρχει περιορισμός στους ιδιωτικούς
χώρους, ως προς την απόσταση που απαιτείται από την πλησιέστερη κατοικία.
Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν η άσκηση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας προκαλεί
ηχορύπανση είναι θέμα των υπηρεσιακών
αρμοδίων οργάνων που πραγματοποιούν τις επιμετρήσεις και όχι αντικείμενο
προσωπικής εκτίμησης ή μελλοντικής κρίσης των εκπροσώπων του Δήμου,
ήτοι της Τοπικής Κοινότητας όπως εν προκειμένω.
Κατά αυτό τον τρόπο υπάρχει κίνδυνος καταστρατήγησης των σχετικών
διατάξεων και η ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη θα
εξαρτιόταν από υποκειμενικές εκτιμήσεις».
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε o Πρόεδρος κ. Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, είδε την υπ’ αριθ. πρωτ.: 22038/10-7-2017 αίτηση –
διαμαρτυρία – δήλωση της κας Λαγανά, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 23431/21-72017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του αιτήματος της κας Κασσιανής Λαγανά ως προς τον
χώρο εγκατάστασης λούνα παρκ στην παραλία της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων της
Δ.Ε Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στον ιδιωτικό χώρο που
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Μυκόνου (Ο.Τ 36) για το
χρονικό διάστημα Ιουλίου- Αυγούστου 2017. Εν συνεχεία η αιτούσα θα
πρέπει να προσκόμισει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
πέντε (25) Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε
έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2) Χρήστο Γούτο– Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 4)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 5)Μαρία Τσουκαλά,
6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Ευστράτιο Βαρδάκη, 8)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο και 9)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη,
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 23648/24-7-2017 πρόσκληση του
Προέδρου αυτής κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου η οποία κοινοποιήθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις
των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στον οικισμό «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» της Δ.Κ. Ροδοδάφνης της Δ.Ε.
Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας περί της Χ.Θ.91+563,
προκειμένου να συνεχισθεί το έργο της νέας Σιδηροδρομικής
Γραμμής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κ. Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, μετά την λήψη της υπ’ αριθ.
76/2017 απόφασης στην ίδια συνεδρίαση με την οποία εγκρίθηκε ο
κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης, ανακοινώνει το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης και εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
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Υπηρεσιών του Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 22969/18-72017 έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα το οποίο έχει ως εξής:
«Θέμα: Υποβολή Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό
Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας περί τη Χ.Θ 91+563
Σχετ.: 1) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0686/13-6-2017
έγγραφο της Κ/Ξ Σήραγγας Παναγοπούλας
2) Το υπ’ αριθ. 19045/3-7-2017 έγγραφο μας
3) Η υπ’ αριθ. 08/2017 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης Δήμου
Αιγιαλείας
Με το υπ’ αριθ. 1 ανωτέρω σχετικό έγγραφο της η Κ/Ξ σήραγγας
Παναγοπούλας (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ) υπέβαλε μελέτη για
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Δ.Κ Ροδοδάφνης του
Δήμου Αιγιαλείας περί της Χ.Θ 91+563, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο
Δήμο μας και έλαβε το αριθ. 19045/14-6-2017 πρωτόκολλο, προκειμένου
να γίνει η ανακατασκευή της οδού Κ.Ο 15, η ανακατασκευή αρδευτικού
καναλιού και ενός σίφωνα. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα διαρκέσει έως
31/12/2017.
Το τοπικό Συμβούλιο Ροδοδάφνης, έπειτα από το 2 ο σχετικό
έγγραφο μας, εκφράζει σύμφωνη γνώμη, σχετικά με τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στην περιοχή Τ.Κ Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας (Χ.Θ
91+563) προκειμένου να γίνει ανακατασκευή της Κ.Ο σύμφωνα με το 3
ανωτέρω σχετικό η ανακατασκευή αρδευτικού καναλιού και ενός σίφωνα.
Επισημαίνει δε, την υποχρέωση της κατασκευάστριας εταιρείας να
παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους για την πρόσβαση
στις ιδιοκτησίες τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την
διάρκεια την νύχτας.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι το νέο έργο της
Σιδηροδρομικής γραμμής είναι έργο Εθνικής σημασίας η Υπηρεσία μας
γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της προαναφερόμενης μελέτης».
Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης με την υπ’ αριθ. 8/2017
απόφαση της εκφράζει σύμφωνη γνώμη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
στην περιοχή Ροδοδάφνης στην Χ.Θ 91+563.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος
Χριστόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 22969/18-7-2017 έγγραφό του
Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
το υπ΄ αριθ. πρωτ.: ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0686/13-6-2017 έγγραφο της Κ/Ξ
Σήραγγας Παναγοπούλας, την Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, την
αριθ. 8/2017 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης, καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) και την
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υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4
και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-62015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στο
πλαίσιο του έργου «Κατασκευή υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής
γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος από Χ.Θ 91+500 έως Χ.Θ
113+000 και σήραγγας Παναγοπούλας» στην περιοχή της Δ.Κ
Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας περί της Χ.Θ 91+563, προκειμένου
να γίνει η ανακατασκευή της οδού Κ.Ο 15, η ανακατασκευή αρδευτικού
καναλιού και ενός σίφωνα, σύμφωνα με την συνημμένη Μελέτη.
Η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα διαρκέσει έως 31 Δεκεμβρίου 2017
ενώ η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει την απρόσκοπτη πρόσβαση των
κατοίκων και επισκεπτών της Κοινότητας στις ιδιοκτησίες τους τόσο
κατά την διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της νύχτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
25 Ιουλίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 79
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι πέντε
(25) Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2) Χρήστο Γούτο– Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 4)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 5)Μαρία Τσουκαλά,
6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Ευστράτιο Βαρδάκη, 8)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο και 9)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 23648/24-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής
κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 &
6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
και τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον
οικισμό «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» της Δ.Κ. Ροδοδάφνης της Δ.Ε. Συμπολιτείας
του Δήμου Αιγιαλείας περί της Χ.Θ. 93+100, προκειμένου να συνεχισθεί
το έργο της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, μετά την λήψη της υπ’ αριθ. 76/2017
απόφασης στην ίδια συνεδρίαση με την οποία εγκρίθηκε ο κατεπείγων
χαρακτήρας της συνεδρίασης, ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης και λέγει ότι : «διορθώνουμε τον τίτλο του θέματος στο ορθό :
Έγκριση
παράτασης
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων
στον
οικισμό
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» της Δ.Κ. Ροδοδάφνης της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου
Αιγιαλείας περί της Χ.Θ. 93+100, προκειμένου να συνεχισθεί το έργο της
νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής» 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.: 22984/19-7-2017 έγγραφο σχετικά με το
ανωτέρω θέμα το οποίο έχει ως εξής:
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«Θέμα: Έγκριση παράτασης ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον
οικισμό Πανοράματος του Δήμου Αιγιαλείας περί τη Χ.Θ 93+100
Σχετ.: 1) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0693/21-6-2017 έγγραφο
της Κ/Ξ Σήραγγας Παναγοπούλας
2) Το υπ’ αριθ. 19844/2-7-2017 έγγραφο μας
3) Η υπ’ αριθ. 07/2017 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης Δήμου
Αιγιαλείας
Με το υπ’ αριθ. 1 ανωτέρω σχετικό έγγραφο της η Κ/Ξ σήραγγας
Παναγοπούλας (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ) αιτείται παράταση των
εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Πανοράματος του
Δήμου Αιγιαλείας περί τη Χ.Θ 93+100, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
κατασκευές του κιβωτοειδούς οχετού 03.1 της κάθετης οδού Κ.Ο 16 έως την
30/12/2017.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ Ροδοδάφνης έπειτα από τα παραπάνω σχετικά
έγγραφα έλαβε την υπ’ αριθ. 7/2017 απόφαση στην οποία:
1)
απορρίπτει το αίτημα της Κ/Ξ Σήραγγας Παναγοπούλας
(ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ) σχετικά με την παράταση
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό πανοράματος Δ.Κ
Ροδοδάφνης περί τη Χ.Θ 93+100, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι κατασκευές του κιβωτοειδούς οχετού 03.1
και της κάθετης οδού Κ.Ο 16 έως 31.12.2017
2)
Δεν εγκρίνει την ζητούμενη παράταση και προτείνει προς τα
αρμόδια όργανα του Δήμου, την υιοθέτηση της παρούσας
απόφασης της Δ.Κ Ροδοδάφνης και τους κάτωθι λόγους:
- η αρχική έγκριση παράτασης της κυκλοφοριακής ρύθμισης εδόθη
με την υπ’ αριθ. 177/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
ζωής και ήταν έως την 15-12-2016 με το χρονικό περιορισμό των
δυο μηνών για την ολοκλήρωση των εργασιών
- Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής για την
καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών και την βλάβη που
υφίστανται, επικοινώνησε με στελέχη της προαναφερόμενης Κ/Ξ
και πληροφορήθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις απαλλοτριώσεις
που απαιτούνται για τις κατασκευές και ως εκ τούτου δεν
προχωρούν οι εργασίες.
- Η κατασκευάστρια Κ/Ξ όφειλε να γνωρίζει εκ των προτέρων και
πριν οποιαδήποτε επέμβαση εάν είχε εξασφαλίσει την απαιτούμενη
γη για την ολοκλήρωση των κατασκευών. Ουδεμία ευθύνη έχουν
για το γεγονός αυτό οι κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι επί 18
μήνες υφίστανται σοβαρότατη ταλαιπωρία, απώλειες εισοδήματος
και σοβαρούς κινδύνους.
3)
Καλεί την Κ/Ξ Σήραγγας Παναγοπούλας (ΑΚΤΩΡ, J&P
ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ) να αποκαταστήσει άμεσα την είσοδο και
την ομαλή και την απρόσκοπτη κυκλοφορία στον οικισμό
Πανοράματος Δ.Κ Ροδοδάφνης. Ενημερώνει κάθε υπεύθυνο
δε ότι οι κάτοικοι δικαίως διαμαρτύρονται έντονα διότι
μεσούσης της τουριστικής περιόδου η πρόσβαση σε κατοικίες
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και επιχειρήσεις παραμένει δυσχερής και επικίνδυνη με
αποτέλεσμα την ταλαιπωρία τους, την υποβάθμιση της
ποιότητας ζωής τους και την απώλεια των εισοδημάτων τους.
Τέλος επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας, δεν συμφωνεί με την
παράταση ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στον Οικισμό
Πανοράματος Δήμου Αιγιαλείας περί της Χ.Θ 93+100».
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος
Χριστόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 22984/19-7-2017 έγγραφό του
Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το
υπ΄ αριθ. πρωτ.: ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0693/21-6-2017 έγγραφο της Κ/Ξ Σήραγγας
Παναγοπούλας, είδε την αριθ. 7/2017 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης, καθώς
και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/
τ.Α/07.06.2010) και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»
άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να απορρίψει το αίτημα για παράταση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στον οικισμό «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» της Δ.Κ. Ροδοδάφνης της Δ.Ε.
Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας περί της Χ.Θ. 93+100, που απαιτούνται
στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής
γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος από Χ.Θ 91+500 έως Χ.Θ
113+000 και σήραγγας Παναγοπούλας», συναινώντας στην υπ’ αριθ. 7/2017
απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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