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ΑΠΟΦΑΣΗ 104
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα έντεκα (11)
Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄, 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)Μαρία Τσουκαλά, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
6)Ευστράτιο Βαρδάκη, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
32695/10-10-2017 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).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελοπουλος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος
και 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα
έξι (6) από τα εννέα 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 θέματος ως κατεπείγον».
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 του θέματος
της ημερήσιας διάταξης για τον κατεπείγοντα ή μη χαρακτήρα της
συνεδρίασης και να εγκρίνουν τη συζήτηση του παρακάτω θέματος ως
κατεπείγον, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την άμεση
αποκατάσταση τις κυκλοφορίας και την συνέχιση των έργων χωρίς
καθυστερήσεις:
- Περί έγκρισης παράτασης ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον
οικισμό Πανοράματος της Δ. Κ Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας περί τη Χ.Θ
93+275 της Ν.ΣΓ Κορίνθου – Πατρών.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον
του θέματος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67
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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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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 του κατωτέρω θέματος ως
κατεπείγον:
- Περί έγκρισης παράτασης ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στον οικισμό Πανοράματος της Δ. Κ Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας περί
τη Χ.Θ 93+275 της Ν.ΣΓ Κορίνθου – Πατρών.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητα
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 105
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα έντεκα (11)
Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄, 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)Μαρία Τσουκαλά, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
6)Ευστράτιο Βαρδάκη, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
32695/10-10-2017 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).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
1)Αθανάσιος Μεντζελοπουλος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και
3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα έξι
(6) από τα εννέα Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης παράτασης ισχύος κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στον οικισμό Πανοράματος της Δ.Κ Ροδοδάφνης Δήμου
Αιγιαλείας περί τη Χ.Θ 93+275 της Ν.ΣΓ Κορίνθου – Πατρών» .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, μετά την λήψη της υπ’ αριθ. 104/2017
απόφασης στην ίδια συνεδρίαση με την οποία εγκρίθηκε ο κατεπείγων
χαρακτήρας της συνεδρίασης, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης και 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.: 28326/26-9-2017 έγγραφο το οποίο έχει
ως κάτωθι:
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«Έγκριση παράτασης ισχύος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Οδών στον
οικισμό Πανοράματος του Δήμου Αιγιαλείας περί της Χ.Θ. 93+275 της
Ν.Σ.Γ. Κορίνθου – Πατρών
Σχετ.: 1) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΔΟ1511/ΤΕΞ–0730/07-09-2017 έγγραφο
της Κ/Ξ Σήραγγας Παναγοπούλας
2) Η Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου 579/2013
3) Η υπ αρίθμ. 10/2017 απόφ. Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Με το υπ’ αριθ. (1) ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η Κ/Ξ σήραγγας
Παναγοπούλας (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ) μας γνωρίζει ότι
κατόπιν συνεννόησης με την ΕΡΓΑ ΟΣΕ, η Υπηρεσία του έργου προχώρησε
σε μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του Πανοράματος της
Δ.Κ. Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας, με σκοπό να καταργηθούν οι
υφιστάμενοι σηματοδότες.
Συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη αφορά τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις που
απαιτούνται για την κυκλοφοριακή σύνδεση του οικισμού Πανοράματος με
την Π.Ε.Ο. κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης κατασκευής των έργων στην
περιοχή του αριστερού παράπλευρου ASR19aN και της Νέας
Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου – Πατρών , από την Χ.Θ. 93+200 έως
την Χ.Θ. 93+500 , για το έργο «Κατασκευή υποδομής νέας σιδηροδρομικής
γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος από Χ.Θ. 91+500 έως Χ.Θ.
113+000 και σήραγγας Παναγοπούλας». Στο τμήμα αυτό ο αριστερός ,
παράπλευρος SR19a και Κ.Ο. 16 A έχουν ολοκληρωθεί.
Για το σκοπό αυτό τροποποιείται η υφιστάμενη προσωρινή
κυκλοφοριακή σύνδεση του οικισμού Πανοράματος με την Π.Ε.Ο. όπως
παρακάτω:
Η είσοδος από την Π.Ε.Ο. προς τον οικισμό αυτό θα πραγματοποιείται μέσω
του δρόμου Κ.Ο. 16, με μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 4,50 μ. , μονής
κατεύθυνσης , επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις .
Η έξοδος από τον οικισμό Πανοράματος θα πραγματοποιείται στην
σημερινή υφιστάμενη κατάσταση με μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους
4,50μ. , μονής κατεύθυνσης .
Από την μονοδρόμηση των παραπάνω δρόμων θα αφαιρεθούν οι
υφιστάμενοι φωτεινοί σηματοδότες.
Εφαρμόζοντας αυτές τις εκτροπές είναι δυνατόν να γίνεται η κυκλοφορία
των οχημάτων χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια , και η κατασκευή των
έργων να γίνεται απρόσκοπτα και χωρίς καμία καθυστέρηση.
Οι σημάνσεις των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι αυτές που
προδιαγράφονται στους αντίστοιχους κανονισμούς.
Για τον λόγω αυτό ζητείται η παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στην περιοχή του οικισμού Πανοράματος έως τις 31/03/2018 .
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο Ροδοδάφνης του Δήμου μας να
εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος και στη συνέχεια προωθήσουν
ταχέως το ζήτημα στα λοιπά συλλογικά όργανα του Δήμου για την λήψη της
προβλεπόμενης από το Άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας – Φ.Ε.Κ. 57Α΄/23–03–1999) απόφασης».
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Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης με την υπ’ αριθ. 11/2017
απόφαση εγκρίνει το αίτημα της Κοινοπραξίας Σήραγγας Παναγοπούλας
(ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ) σχετικά με την παράταση
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Πανοράματος έως 31/3/2018 με
σκοπό να καταργηθούν οι υφιστάμενοι σηματοδότες, σύμφωνα και με το υπ’
αριθ. 28326/26-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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.: 28326/26-9-2017 έγγραφό του
Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το
υπ΄ αριθ. πρωτ.: ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0730/7-9-2017 έγγραφο της Κ/Ξ Σήραγγας
Παναγοπούλας και την Τεχνική Έκθεση, την αριθ. 11/2017 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 εγκρίνει την παράταση ισχύος για τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις που
απαιτούνται για την κυκλοφοριακή σύνδεση του οικισμού Πανοράματος της
Δ.Κ Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας με την Π.Ε.Ο. κατά την διάρκεια
ολοκλήρωσης κατασκευής των έργων στην περιοχή του αριστερού
παράπλευρου ASR19aN και της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κορίνθου –
Πατρών, από την Χ.Θ. 93+200 έως την Χ.Θ. 93+500, για το έργο
«Κατασκευή υποδομής νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα
Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος από Χ.Θ. 91+500 έως Χ.Θ. 113+000 και
σήραγγας Παναγοπούλας» και την τροποποίηση της υφιστάμενης
προσωρινής κυκλοφοριακής σύνδεσης του οικισμού Πανοράματος με την
Π.Ε.Ο. όπως παρακάτω:
- Η είσοδος από την Π.Ε.Ο. προς τον οικισμό αυτό θα
πραγματοποιείται μέσω του δρόμου Κ.Ο. 16, με μια λωρίδα
κυκλοφορίας πλάτους 4,50 μ., μονής κατεύθυνσης, επειδή δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις .
- Η έξοδος από τον οικισμό Πανοράματος θα πραγματοποιείται στην
σημερινή υφιστάμενη κατάσταση με μια λωρίδα κυκλοφορίας
πλάτους 4,50μ., μονής κατεύθυνσης .
- Από την μονοδρόμηση των παραπάνω δρόμων θα αφαιρεθούν οι
υφιστάμενοι φωτεινοί σηματοδότες.
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- Οι σημάνσεις των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι αυτές που
προδιαγράφονται στους αντίστοιχους κανονισμούς.
Η παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή του
οικισμού Πανοράματος θα διαρκέσει έως τις 31/03/2018 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 105/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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