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ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αιγιαλείας 
                                       8 Νοεμβρίου 2021 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ : 134 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους 

κ.κ.: 1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους  2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία 
Ιατροπούλου και 7)Παναγιώτη Μάρκου τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα Δευτέρα 8 
Νοεμβρίου 2021 και ώρα από 12:00΄ έως 13:00΄ σε Έκτακτη – Κατεπείγουσα 
Συνεδρίαση, δια περιφοράς, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 45705/08-11-
2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, 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), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/ 
31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», 
την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 
426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
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διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ., και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση 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,  ενώ δεν συμμετείχαν 
στην συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της 
Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος, λόγω 
κωλύματος. 

  
 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. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, 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:  

 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες στην περιοχή 
Αβύθου -Ροδοδάφνης για την εκτέλεση του έργου: «Εσωτερικά 
δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας».    

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον του 

θέματος, καθώς πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η εκτέλεση του εν λόγω έργου, για το 
οποίο απαιτούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω προθεσμιών,  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,   

                                 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: 

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες στην περιοχή 
Αβύθου -Ροδοδάφνης για την εκτέλεση του έργου: «Εσωτερικά 
δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας». 
 
  Η απόφαση αυτή  πήρε  αριθμό 134/2021 
 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ   
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αιγιαλείας 
8 Νοεμβρίου  2021 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ : 135 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου και 7)Παναγιώτη 
Μάρκου τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 
από 12:00΄ έως 13:00΄ σε Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, δια 
περιφοράς, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 45705/08-11-2021 Πρόσκληση 
του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία 
επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 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), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) 
(ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ 
τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και 
άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/ 31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά 
με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς 
και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
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πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ., και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα 
ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση 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,  ενώ δεν συμμετείχαν 
στην συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της 
Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος, λόγω κωλύματος. 

  
 Για το αντικείμενο: Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή 
Αβύθου - Ροδοδάφνης για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικά δίκτυα 
αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας».  

 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 

Δημήτριος Καλογερόπουλος, για το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης , μετά 
την υπ’ αριθ. 134/2021 απόφαση της ΕΠΖ περί έγκρισης του κατεπείγοντος της 
Συνεδρίασης και συζήτησης αυτού, είχε κοινοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στα Μέλη της ΕΠΖ, το υπ’ αριθ. 45171/04-11-2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής: 

«Θέμα: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για τις εργασίες στην περιοχή Αβύθου – 
Ροδοδάφνης για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων 
παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας» 

Σχετ: Το με αριθ. πρωτ. ΑΙΓ_025_2021/3-11-2021 έγγραφο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η εταιρεία; ΙΝΤΡΑΚΑΤ στα πλαίσια 

κατασκευής του έργου «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών 
οικισμών Αιγιαλείας», αιτείται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιοχή Αβύθου 
Ροδοδάφνης. 

Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο Ροδοδάφνης του Δήμου μας να εκφράσει 
τις απόψεις του επί του θέματος και στη συνέχεια προωθήσει 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». 

Επίσης το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης Δήμου 
Αιγιαλείας μας απέστειλε την αριθ. 31/2021 απόφασή του, σύμφωνα με την οποία:  

«Αποφασίζει και Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων όπως αυτές περιγράφονται στο αριθ. πρωτ.: ΑΙΓ_025_2021/3-11-2021 
έγγραφο της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Εσωτερικά δίκτυα 
αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας». 

 
 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» και 
τις διατάξεις της παρ. 13 των άρθρων 5 και 8 του ν. 4623/9-8-2019   

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

ΑΔΑ: ΩΖΚΣΩ6Χ-ΦΔ1
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Αφού έλαβε υπόψη, Α)το υπ’ αριθ. πρωτ.: 45171/04-11-2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας με τα συνημμένα σε αυτό, 
Β)την αριθ. 31/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ροδοδάφνης,  Γ)τον φάκελο της μελέτης του εν λόγω έργου, η οποία έχει συνταχθεί 
από τον κ. Δημήτριο Ράμμο Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Δ)την αριθ. 
134/2021 απόφαση της περί έγκρισης του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης, Ε)τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 07.06.2010), της παρ. 
13α του άρθρου 5 & του άρθρου 18 του Ν. 4623/9-8-19, και ΣΤ)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, σύμφωνα με τις απαντήσεις 
των Συμβούλων,   

  
                                      ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιοχή Αβύθου της 
Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας, που απαιτούνται να 
πραγματοποιηθούν στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Εσωτερικά δίκτυα 
αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας», σύμφωνα με την μελέτη 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η οποία έχει συνταχθεί από τον κ. Δημήτριο Ράμμο 
Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. 

Κατά τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθεί και η 
προβλεπόμενη και εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση (ΦΕΚ 946/09-07-2003), θα 
είναι μεγάλης έκτασης και έχει χρονοδιάγραμμα είκοσι μηνών, (εφόσον υπάρξουν 
παρατάσεις στο χρονοδιάγραμμα του έργου το πέρας των εργασιών θα επεκταθεί 
αντίστοιχα), με στόχο να εξασφαλιστούν η ασφαλής πρόσβαση στους 
εργοταξιακούς χώρους καθώς και η συνεχής ομαλή ροή των οχημάτων στην 
περιοχή Αβύθου της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας. 
 
  Η απόφαση αυτή  πήρε  αριθμό 135/2021 

 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
  

 

 

 

 

 

 

 
Πληροφορίες: 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ ΑΓΛΑΙΑ  
ΤΗΛ.: 2691061063 ΕΣΩΤ. 5 
Email: asalamoura@aigialeia.gov.gr  
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