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ΑΠΟΦΑΣΗ 98
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαοκτώ (18)
Σεπτεμβρίου 2018, 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)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 3)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 5)Μαρία Τσουκαλά, 6)Χρήστο
Γούτο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21585/18-9-2018
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Παναγιώτη Μαρινόπουλου 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 – μέλη της
ΕΠΖ κ.κ 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος κωλυόμενοι.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν έξι
(6) από 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 θέματος ως κατεπείγον».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 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:
- «Χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας προσωρινής υπαίθριας ψυχαγωγικής
δραστηριότητας (παιδική θεατρική παράσταση σε τέντα) σε ιδιωτικό χώρο
στην Τ.Κ Ελίκης του Δήμου Αιγιαλείας», προκειμένου να δοθεί η άδεια

προέγκρισης λειτουργίας για την εν λόγω υπαίθρια προσωρινή ψυχαγωγική
δραστηριότητα σε ιδιωτικό χώρο, λόγω προσωρινής εγκατάστασης αυτής για
συγκεκριμένο αιτούμενο χρονικό διάστημα (18/9/2018 έως 23/9/2018).
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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 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:
- Χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας προσωρινής υπαίθριας ψυχαγωγικής
δραστηριότητας (παιδική θεατρική παράσταση σε τέντα) σε ιδιωτικό χώρο στην
Τ.Κ Ελίκης του Δήμου Αιγιαλείας.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 99
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαοκτώ (18)
Σεπτεμβρίου 2018, 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)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 3)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 5)Μαρία Τσουκαλά, 6)Χρήστο
Γούτο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21585/18-9-2018
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Παναγιώτη Μαρινόπουλου 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 – μέλη της
ΕΠΖ κ.κ 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος κωλυόμενοι.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
έξι (6) από 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: «Χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας προσωρινής
υπαίθριας ψυχαγωγικής δραστηριότητας (παιδική θεατρική παράσταση σε
τέντα) σε ιδιωτικό χώρο στην Τ.Κ Ελίκης του Δήμου Αιγιαλείας ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα Ημερήσιας
Διάταξης, (υπ’ αριθ. 98/2018 απόφαση της Επιτροπής Π.Ζ της ίδιας
συνεδρίασης, που λήφθηκε ομόφωνα ο κατεπείγων χαρακτήρας της
συνεδρίασης) και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Γραφείο αδειών καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου μας απέστειλε
Εισήγηση για το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
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Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ:«Χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας προσωρινής υπαίθριας
ψυχαγωγικής δραστηριότητας (παιδική θεατρική παράσταση σε τέντα), σε
ιδιωτικό χώρο, στην Τ.Κ. Ελίκης του Δ. Αιγιαλείας»
Κύριε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 & 81 του Ν. 3463/06, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή
εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας υποβάλλουμε πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών που μας κατέθεσε ο Longo Corrado του Gaetano της
εταιρείας ATMOSHERE, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Λεπατατζή Χρήστο
του Προδρόμου, με Αρ. Πρωτ. 21470/17-9-2018, για εγκατάσταση
προσωρινής υπαίθριας ψυχαγωγικής δραστηριότητας (παιδική θεατρική
παράσταση σε τέντα) στην Τ.Κ. Ελίκης του Δ. Αιγιαλείας σε ιδιωτικό
οικόπεδο, ιδιοκτησίας του κ. Θεοφάνη Νικολάου του Αντωνίου, σύμφωνα με
το συμφωνητικό μίσθωσης που συντάχθηκε στις 14/9/2018 και κατατέθηκε
στον Δήμο μας μαζί με την αίτησή του στις 17/9/2018.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την προέγκριση της άδειας
λειτουργίας προσωρινής υπαίθριας ψυχαγωγικής δραστηριότητας στην Τ.Κ.
Ελίκης του Δήμου Αιγιαλείας, για χρονικό διάστημα από 18/9/2018 έως
23/9/2018.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου θα ελέγξει την τήρηση
των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας της ψυχαγωγικής δραστηριότητας μετά
την χορήγηση της προέγκρισης».

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. Παναγιώτης
Μαρινόπουλος, είδε την Εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων, την
υπ’ αριθ. Πρωτ.: 21470/17-9-2018 αίτηση του Longo Corrado του Gaetano
της εταιρείας ATMOSHERE με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Λεπατατζή
Χρήστο, το φάκελο δικαιολογητικών (έγγραφο & απόσπασμα
αεροφωτογραφίας του ελληνικού κτηματολογίου της Πολ. Μηχανικού
Πηνελόπης Θεοφανοπούλου σύμφωνα με το οποίο το ακίνητο, που θα
χρησιμοποιηθεί για την εν λόγω ψυχαγωγική δραστηριότητα, είναι εκτός
σχεδίου πόλης & εκτός οικισμού, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3048/17-9-2018
έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου περί χορήγησης χρήσης
γης σύμφωνα με το οποίο επιτρέπετε να λειτουργήσει η συγκεκριμένη
δραστηριότητα εφόσον αποτελεί δραστηριότητα χαμηλής όχλησης, κατόψεις
εγκαταστάσεων και σχέδιο πυροπροστασίας ) και έλαβε υπόψη τις διατάξεις
των άρθρων 80 & 81 του Ν. 3463/06, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την προέγκριση άδειας λειτουργίας για προσωρινή υπαίθρια
ψυχαγωγική δραστηριότητα – θεατρική παράσταση σε τέντα, σε προσωρινή
εγκατάσταση περιορισμένης χρονικής διάρκειας 10 ημερών, από την έκδοση
της προέγκρισης της άδειας λειτουργίας, στον Longo Corrado του Gaetano
εταιρεία ATMOSHERE, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Λεπατατζή Χρήστο του
Προδρόμου η οποία θα λειτουργήσει σε μισθωμένο ιδιωτικό χώρο, που
βρίσκεται στην Τ.Κ Ελίκης του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 99/2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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