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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεπτά (17)
Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Μαρία
Ιατροπούλου τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21483/12-92019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Νικόλαος Καραΐσκος και 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
επτά (7) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του
Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018
«Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής - Αντικατάσταση του αρθ. 74 του Ν.3852/2010» ορίζεται ότι τα μέλη
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της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή
τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο.
Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών από την εκλογή στον Επόπτη Ο.Τ.Α ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής,
αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα
πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της ΕΠΖ - Δήμαρχος προτείνει για το
αξίωμα του Αντιπροέδρου τον Δημ. Σύμβουλο – Μέλος της ΕΠΖ κ. Γεώργιο
Φραγκονικολόπουλο, ο οποίος και αποδέχτηκε την πρόταση.
Μετά τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής να
εκλέξουν τον Αντιπρόεδρο με φανερή ψηφοφορία.
Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε επτά (7) ψήφους όσες και τα
παρόντα μέλη, ο κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος και σύμφωνα με το
ανωτέρω αποτέλεσμα,
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο
Δημοτικός Σύμβουλος – μέλος της ΕΠΖ κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος.
Η θητεία λήγει στις 6 Νοεμβρίου 2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεπτά (17)
Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Μαρία
Ιατροπούλου τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21483/12-92019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Νικόλαος Καραΐσκος και 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
επτά (7) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του
Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 39/2019 απόφασης της Δημ. Κοινότητας
Αιγίου περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου, απαγόρευση στάθμευσης στη
βορειανατολική πλευρά του αύλειου χώρου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ.39/2019
απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Εκφέρει θετική γνώμη για την έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου
οχημάτων στην βορειοανατολική πλευρά του αύλειου χώρου του 2 ου
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Γυμνασίου Αιγίου, προς το παρκάκι Μπούφαλο και παραπλεύρως του 4 ου
Δημοτικού Σχολείου προς αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
Για την ομαλή είσοδο-έξοδο στον αύλειο χώρο στάθμευσης, προτείνεται η
απαγόρευση στάσης- στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου.
Στην ομαλή πρόσβαση που υφίσταται στο χώρο στάθμευσης θα τοποθετηθεί
κίτρινη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος σε μήκος 5,30 μέτρων, για την
απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης.
Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο σημείο,
στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.)
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τη
Σχολική Επιτροπή και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Τεχνική
Υπηρεσία».
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου με το υπ’ αρ. πρωτ. 14044/23-07-2019 έγγραφο του προς την
Δ.Κ Αιγίου γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου
οχημάτων στην βορειοανατολική πλευρά του αύλειου χώρου του 2 ου
Γυμνασίου Αιγίου, προς το παρκάκι Μπούφαλο και παραπλεύρως του 4 ου
Δημοτικού Σχολείου προς αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών με
απαγόρευση στάσης- στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου, όπως φαίνεται
και στην συνημμένη φωτογραφία.
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. Δημήτριος
Καλογερόπουλος, είδε την αριθ. 39/2019 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 14044/23-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών
– Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 231/8-52019 αίτημα της Δ/ντριας του 2ου Γυμνασίου Αιγίου και έλαβε υπόψη 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 εγκρίνει την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην
βορειοανατολική πλευρά του αύλειου χώρου του 2 ου Γυμνασίου Αιγίου,
προς το παρκάκι Μπούφαλο και παραπλεύρως του 4 ου Δημοτικού Σχολείου,
για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και συγκεκριμένα:
απαγόρευση στάσης- στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου, όπως
φαίνεται και στην συνημμένη φωτογραφία, για την ομαλή είσοδοέξοδο στον αύλειο χώρο στάθμευσης
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-

τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος
5,30 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης για
πρόσβαση που υφίσταται στο χώρο στάθμευσης
τοποθέτηση μιας πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία
θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης της Ε.Π.Ζ.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε
συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή και κατόπιν συνεννόησης και
επίβλεψης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2019.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεπτά (17)
Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Μαρία
Ιατροπούλου τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21483/12-9-2019
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Νικόλαος Καραΐσκος και 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
επτά (7) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 44/2019 απόφασης της Δημ. Κοινότητας
Αιγίου περί αντιστροφής της μονοδρόμησης της οδού Μελετοπούλων στην Δ.Κ
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 44/2019
απόφαση της σύμφωνα με την οποία:
«εκφράζει αρνητική γνώμη ως προς την αντιστροφή της μονοδρόμησης
της οδού Μελετοπούλων έως Ρήγα Φεραίου, διότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί
μεμονωμένα άλλα στο σύνολο της η κυκλοφοριακή μελέτη η οποία επηρεάζει
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κυκλοφοριακά τη συνολική περιοχή του κέντρου του Αιγίου (έχει εγκριθεί με
την με αρ. 275/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας)
Προτείνει τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη και έως την τοποθέτηση του
να απαγορευθεί η στροφή προς τα αριστερά από οδό Μελετοπούλων προς Ρήγα
Φεραίου».
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10885/5-6-2019 έγγραφο μας γνωρίζει τα
κάτωθι:
«Θέμα: Αντιστρόφηση της μονοδρόμησης της οδού Μελετοπούλων στη
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου.
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10885/9-5-2019 αίτηση κατοίκων της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου.
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως, σας ενημερώνουμε ότι έχει
εκπονηθεί από την κα. Ανδριανή Γόγολα για λογαριασμό του Δήμου Αιγιαλείας,
η κυκλοφοριακή μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης Οργάνωση
Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης
Αιγίου».
Η ανωτέρω μελέτη έχει εγκριθεί με την με αρ. 275/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας.
Στην παράγραφο 2.1 «Προτάσεις σχετικές με την κυκλοφοριακή
οργάνωση» και ειδικότερα στην υποπαράγραφο 2.1.2 «Λοιπές προτάσεις
κυκλοφοριακής οργάνωσης» προτείνονται οι κάτωθι ρυθμίσεις:
Αντιστροφή των μονοδρομήσεων που ισχύουν σήμερα στις οδούς:
• Π. Χαραλάμπους, από την κατεύθυνση προς βορρά (σήμερα) στην
κατεύθυνση προς νότο με τοποθέτηση σηματοδότησης στη διασταύρωση
με την Ρήγα Φεραίου, κυρίως για λόγους ορατότητας, λόγω της
γεωμετρίας.
• Αράτου, από την κατεύθυνση προς νότο (σήμερα) στην κατεύθυνση προς
βορρά.
• Ρωμανιώλη, από την κατεύθυνση προς βορρά (σήμερα) στην κατεύθυνση
προς νότο.
• Μελετοπούλων, από την κατεύθυνση προς νότο (σήμερα) στην
κατεύθυνση προς βορρά.
• Παναγιωτοπούλων, από την κατεύθυνση προς βορρά (σήμερα) στην
κατεύθυνση προς νότο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα
διαδοχικών μονοδρομήσεων του δυτικού τμήματος της κεντρικής
περιοχής.
• Δεσποτοπούλων τμήμα έως Μητροπόλεως, από την κατεύθυνση προς
νότο (σήμερα) στην κατεύθυνση προς βορρά.
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν υπάρχει πρόθεση για την εφαρμογή
των παραπάνω ρυθμίσεων. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν
2

μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα άλλα στο σύνολο τους καθόσον
επηρεάζουν κυκλοφοριακά τη συνολική περιοχή του κέντρου του Αιγίου.
Σε περίπτωση λήψης απόφασης εφαρμογής θα επανέλθουμε με νέο έγγραφο με
κοστολόγηση της παρέμβασης για την εύρεση των αντίστοιχων πιστώσεων».
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. Δημήτριος
Καλογερόπουλος, είδε την αριθ. 44/2019 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 10885/5-6-2019 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το από 9-5-2019 αίτημα κατοίκων
της περιοχής Ρ. Φεραίου & Μελετοπούλων και έλαβε υπόψη 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
1. Να μην πραγματοποιηθεί αντιστροφή μονοδρόμησης της οδού
Μελετοπούλων της Κοινότητας Αιγίου, καθώς δεν είναι δυνατόν να
γίνει δεκτό το αίτημα των κατοίκων δεδομένου ότι δεν μπορεί να
εφαρμοστεί μεμονωμένα η ανωτέρω αλλαγή στην κυκλοφορία, αφού
απαιτείται συνολική εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο
«Επικαιροποίηση μελέτης Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης
στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης Αιγίου».
2. Να υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία ΔΕΣΕ περί τοποθέτησης
φωτεινού σηματοδότη στη συμβολή των οδών Μελετοπούλων & Ρήγα
Φεραίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
17 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 72
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεπτά (17)
Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, 5)Δημήτριο Μπούνια, 6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Μαρία
Ιατροπούλου τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21483/12-92019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Νικόλαος Καραΐσκος και 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
επτά (7) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του
Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί τοποθέτησης πινακίδων και κατόπτρων στην
Τοπική Κοινότητα Διγιελιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης, ενημερώνει τα Μέλη ότι στη Συνεδρίαση έχει προσκληθεί και
παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Κοινότητας Διγιελιωτίκων κ. Δημητρίου
Ηλίας και στη συνέχεια εισηγείται 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.: 14761/29-7-2019 έγγραφό του σχετικά με
το ανωτέρω θέμα το οποίο έχει ως εξής:
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«Μετά από σχετικό έγγραφο και την αυτοψία που διενήργησε η
Υπηρεσία μας στις 25-7-2019 σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά
στην τοποθέτηση 3 τριών ρυθμιστικών πινακίδων, ορίζοντας το όριο
ταχύτητας σε τακτά σημεία κατά μήκος της παραλιακής οδού στην Τοπική
Κοινότητα Διγιελιωτίκων στην οποία λόγω της ευθείας τα οχήματα
αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα.
Για τα κοίλα κάτοπτρα σας ενημερώνουμε ότι:
1. Δεν προβλέπεται από τον ΚΟΚ η τοποθέτηση κατόπτρων, ως εκ
τούτου δεν καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση τους
2. Παρόλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι η τοποθέτηση κατόπτρων επί της
παραλιακής οδού και στη συμβολή της με την κάθετη οδό στη θέση
Σταύρου Ντουμασή και στη συμβολή της με την κάθετη οδό στη θέση
Κρυονέρι θα αυξήσει την ορατότητα και την διευκόλυνση των οδηγών.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση κατόπτρων στις ανωτέρω
συγκεκριμένες θέσεις.
3. Η υλοποίηση (τοποθέτηση) θα μπορέσει να προγραμματιστεί στα
πλαίσια που το επιτρέπουν οι πιστώσεις που θα διατεθούν για αυτόν
τον σκοπό και ο προγραμματισμός των συνεργείων μας.
Οι πινακίδες και τα κάτοπτρα θα τοποθετηθούν στα σημεία που
απεικονίζονται στο απόσπασμα Google earth.
Σας διαβιβάζουμε το ως άνω σχετικό έγγραφο και παρακαλούμε για τις δικές
σας ενέργειες».
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. Δημήτριος
Καλογερόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. ΔΥ/12-6-2019 έγγραφο της Κοινότητας
Διγιελιωτίκων με το οποίο ζητά την τοποθέτηση πινακίδων & κατόπτρων
για την αποφυγή τυχόν ατυχήματος στην παραλιακή οδό της Κοινότητας, το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 14761/29-7-2019 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έλαβε υπόψη 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 εγκρίνει την τοποθέτηση τριών (3) ρυθμιστικών πινακίδων, ορίζοντας
το όριο ταχύτητας σε τακτά σημεία κατά μήκος της παραλιακής οδού στην
Κοινότητα Διγιελιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας, λόγω ανάπτυξης μεγάλης
ταχύτητας των οχημάτων, καθώς και την τοποθέτηση κατόπτρων επί της
παραλιακής οδού και στη συμβολή της με την κάθετη οδό στη θέση
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Σταύρου Ντουμασή και στη συμβολή της με την κάθετη οδό στη θέση
Κρυονέρι για την διευκόλυνση και ασφαλή διέλευση των οδηγών στις
ανωτέρω συγκεκριμένες θέσεις (απόσπασμα Google earth).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 72/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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