ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 100
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Παναγιώτη Μαρινόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 25100/24-10-2018 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
1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Γούτος,
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν πέντε
(5) Μέλη 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 ένταξης
θεμάτων
για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ».

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 των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης και να εγκρίνουν την ένταξη ή μη των παρακάτω θεμάτων ως
κατεπείγοντα:
1) Περί εξέτασης αιτήματος για την κοπή ενός δέντρου (πλατάνου) στην
πλατείας Ελευθερίας της Τ.Κ Ακράτας.
2) Περί εξέτασης αιτήματος για κοπή δέντρου (βραχυχιτωνα) σε
πεζοδρόμιο στις εργατικές κατοικίες Πίνδου στην Δ.Κ Αιγίου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον των
θεμάτων, καθώς αυτά αφορούν την καθημερινότητα των δημοτών και τυχόν
επικινδυνότητα 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
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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
Να εγκρίνει την ένταξη των κατωτέρω θεμάτων ως κατεπείγοντα:
1) Περί εξέτασης αιτήματος για την κοπή ενός δέντρου (πλατάνου) στην
πλατείας Ελευθερίας της Τ.Κ Ακράτας.
2)
Περί εξέτασης αιτήματος για κοπή δέντρου (βραχυχίτωνα) σε
πεζοδρόμιο στις εργατικές κατοικίες Πίνδου στην Δ.Κ Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 101
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Παναγιώτη Μαρινόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 25100/24-10-2018 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
1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Γούτος,
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν πέντε
(5) Μέλη 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: «Περί εξέτασης αιτήματος για την κοπή ενός δέντρου
(πλατάνου) στην πλατείας Ελευθερίας της Τ.Κ Ακράτας ».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανακοινώνει το 1ο ομόφωνα ενταχθέν θέμα
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 100/2018 απόφαση
της Επιτροπής Π.Ζ της ίδιας συνεδρίασης, που λήφθηκε ομόφωνα με θέμα:
«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος ένταξης θεμάτων για συζήτηση εκτός ημερήσιας
διάταξης » και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πράσινου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ: 23467/4-10-2018
έγγραφο του με συνημμένη Τεχνική Έκθεση για το ανωτέρω θέμα που έχει ως
εξής: «Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την Πέμπτη 27/9/2018 στην
πλατεία Ελευθερίας της Τ.Κ Ακράτας διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός πλατάνου
ύψους περίπου 6 μέτρων ο πλάτανος αυτός έχει φυτευθεί εδώ και πολλά
χρόνια, κλαδεύεται τακτικά όμως παρόλα αυτά η ανάπτυξη του κρίνεται
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ανεπαρκής καθώς το ριζικό του σύστημα είναι καταπιεσμένο από την
πλακόστρωση της πλατειάς. Επιπλέον όλη η πλατεία είναι φυτεμένη με μουριές
και προτείνεται η κοπή του πλατάνου και η φύτευση μιας μουριάς προκειμένου
η πλατεία να έχει μια ομοιομορφία».
Επίσης η Τοπική Κοινότητα Ακράτας με την υπ’ αριθ. 8/2018 απόφαση
της ζητά να προβεί σε αυτοψία η Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να
γνωμοδοτήσει για την απομάκρυνση ή μη του πλατάνου από την πλατεία
Ελευθερίας.
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. Παναγιώτης
Μαρινόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 23467/4-10-2018 έγγραφο του
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου του Δήμου με την Τεχνική Έκθεση και
τις συνημμένες φωτογραφίες, την υπ’ αριθ. 8/2018 απόφαση της Τ.Κ
Ακράτας και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), καθώς 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 κοπή ενός δέντρου (πλατάνου) που βρίσκεται στην
πλατεία Ελευθερίας της Τοπικής Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας,
λόγω ανεπαρκούς ανάπτυξης και την αντικατάσταση αυτού από ένα δέντρο
μουριάς.
Η κοπή του δέντρου θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη και υπό την
επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 102
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Παναγιώτη Μαρινόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 25100/24-10-2018 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
1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Γούτος,
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν πέντε
(5) Μέλη 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: «Περί εξέτασης αιτήματος για κοπή δέντρου
(βραχυχιτωνα) σε πεζοδρόμιο στις εργατικές κατοικίες Πίνδου στην Δ.Κ
Αιγίου ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανακοινώνει το 2ο ομόφωνα ενταχθέν θέμα
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 100/2018 απόφαση
της Επιτροπής Π.Ζ της ίδιας συνεδρίασης, που λήφθηκε ομόφωνα με θέμα:
«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος ένταξης θεμάτων για συζήτηση εκτός ημερήσιας
διάταξης » και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πράσινου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ: 13537/6-6-2018
έγγραφο του με συνημμένη Τεχνική Έκθεση για το ανωτέρω θέμα που έχει ως
εξής:
«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την Παρασκευή 18-5-2018, στην
οδό Εργατικών Κατοικιών 34, στις Εργατικές Κατοικίες της οδού Πίνδου της
Δ.Ε. Αιγίου, διαπιστώθηκε πως στο πεζοδρόμιο φύεται ένας βαρχυχίτωνας. Ο
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βραχυχίτωνας ως δένδρο αναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό και μπορεί να φτάσει
σε ύψος τα 10-20 m, έχει ισχυρό κορμό και ευθυτενή. Στη βάση του δέντρου ο
κορμός είναι παχύς και όσο ανεβαίνει λεπταίνει.. Συνήθως δεν συνιστάται η
φύτευσή του σε πεζοδρόμια ή κοντά σε κατοικίες λόγω της συγκεκριμένης
μορφολογίας γιατί προκαλεί βλάβες τόσο σε πεζοδρόμια όσο και στο δίκτυο
ύδρευσης. Το συγκεκριμένο δένδρο με το ριζικό του σύστημα που έχει
«ανασηκώσει» την πλακόστρωση του πεζοδρομίου και επιπλέον εμποδίζει τη
διέλευση των πεζών καθώς το πλάτος του συγκεκριμένου πεζοδρομίου είναι
μόλις 1,5 μέτρο. Επιπλέον, το συγκεκριμένο δένδρο κλαδεύεται συνεχώς στην
κορυφή του προκειμένου να περιοριστεί η ανάπτυξή του.
Εξαιτίας όλων των ανωτέρων και δεδομένου ότι η θέση του δένδρου
είναι τέτοια που εμποδίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών κρίνεται
απαραίτητη η κοπή του.
Στο εν λόγω πεζοδρόμιο δεν απαιτείται νέα φύτευση προκειμένου το
πεζοδρόμιο να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση των πεζών. Κατά τα λοιπά, σε
συνεργασία και με την υπόδειξη της Δημοτικής Κοινότητας, η Υπηρεσία μας
μπορεί να προβεί σε νέα φύτευση ενός δένδρου σε άλλη θέση στη συγκεκριμένη
περιοχή».
Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου με την αριθ. 38/2018 απόφαση της
εκφράζει αρνητική γνώμη, περί της κοπής του δέντρου (βραχυχίτωνα) στο
πεζοδρόμιο στις εργατικές κατοικίες Πίνδου.
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. Παναγιώτης
Μαρινόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 13537/6-6-2018 έγγραφο του
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου του Δήμου με την Τεχνική Έκθεση και
τις συνημμένες φωτογραφίες, την υπ’ αριθ. 38/2018 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου
και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/
τ.Α/07.06.2010), καθώς 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 μην κοπεί ένα δέντρο (βραχυχίτων) που βρίσκεται στις Εργατικές
Κατοικίες αριθμό 43, της οδού Πίνδου στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας
σύμφωνα και με την αριθ. 38/2018 απόφαση της Δημ. Κοινότητας Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 102/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 103
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Παναγιώτη Μαρινόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 25100/24-10-2018 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
1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Γούτος,
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν πέντε
(5) Μέλη 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 αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών
οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν
στο Δήμο Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανακοινώνει το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης
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:
«κ. Πρόεδρε,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν υποβολής
αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου μουσικής,
εξετάζει σύμφωνα και με το αριθμόν 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣΔ.Δ.Α. τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκονται και
λειτουργούν τα καταστήματα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά λειτουργούν εντός
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αμιγούς οικιστικής η μη περιοχής , πυκνοκατοικημένης η μη, απομονωμένο η
μη κτλ.},το είδος και την μορφή λειτουργίας καταστήματος {π.χ. κέντρο
διασκέδασης, στεγασμένο η ανοιχτό, με η χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και
μουσικά όργανα με ηχεία κτλ.} όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος
αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική του συμπεριφορά
και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων,
παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης κοινής ησυχίας κτλ.
Κατόπιν αυτών, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Χλόη Αλεξοπούλου του Γεωργίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στον Ελαιώνα του Δ.
Αιγιαλείας εντός ξενοδοχείου «ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ» .
2. Οδυσσέας Πουρναράς του Σταύρου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται στις Καμάρες Δ. Αιγιαλείας .
Για τα ανωτέρω καταστήματα δεν υπάρχουν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα και το γραφείο καταστημάτων εισηγείται θετικά για την χορήγηση των
αδειών παράτασης μουσικής».
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,
τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του υπ’
αριθ.: 7617/14-3-1996 εγγράφου του ΥΠΕΣΔΔΑ, της υπ’ αρ.
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 απόφασης που αντικατέστησε την Υ.Δ
Α1β/8577/1983, το Π.Δ 180/79, την Α.Δ 3/96 και τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στους:
1. Χλόη Αλεξοπούλου του Γεωργίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Ελαιώνα του
Δήμου Αιγιαλείας εντός ξενοδοχείου «ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ» .
2. Οδυσσέα Πουρναρά του Σταύρου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καμαρών
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 104
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Παναγιώτη Μαρινόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 25100/24-10-2018 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
1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Γούτος,
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν πέντε
(5) Μέλη 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: «Επί της αριθ. 45/2018 απόφασης Δημ. Κοινότητας
Αιγίου περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί
της παρόδου Κορίνθου (109 Β) στην Δ.Κ Αιγίου ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανακοινώνει το 2 ο θέμα ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 45/2018
απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία εκφράζει
θετική γνώμη, περί της έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου προς τον ισόγειο
χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία του κ. Ραμπαβίλα Δημητρίου, επί της
παρόδου της Κορίνθου (109Β), στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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του Δήμου Αιγιαλείας, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 11782/30-7-2018 έγγραφό του
γνωμοδοτεί ως εξής:
«Σε συνέχεια της σχετικής αιτήσεως και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι
γνωμοδοτούμε θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς τον
ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία του κ. Ραμπαβίλα Δημητρίου, επί
της παρόδου της Κορίνθου (109Β), στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του
Δήμου Αιγιαλείας.
Για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον ισόγειο χώρο στάθμευσης, προτείνεται η
απαγόρευση στάσης στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου στον ισόγειο χώρο
στάθμευσης, αλλά και απέναντι από αυτόν λόγω του μικρού πλάτους της οδού
(πλάτος 6 μέτρα), όπως φαίνεται και στην συνημμένη φωτογραφία.
Τεχνικά η απαγόρευση στάσης-στάθμευσης θα επιτευχθεί:
- έμπροσθεν της εισόδου του ισόγειου χώρου στάθμευσης, με οριζόντια
σήμανση επί του οδοστρώματος, με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης
σε μήκος 4,00 μέτρων.
- απέναντι από την είσοδο του ισόγειου χώρου στάθμευσης, με οριζόντια
σήμανση επί του οδοστρώματος, με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης
σε μήκος 9,00 μέτρων, απέναντι από την είσοδο και για μήκος 9 μέτρα
με κατεύθυνση προς την ανατολή.
Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο,
στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου,
την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω
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. Παναγιώτης
Μαρινόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 11782/30-7-2018 έγγραφό του
Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την
υπ’ αριθ. 45/2018 απόφαση της Δ.Κ 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.69092/7262/11-62015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου προς τον ισόγειο
χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία του κ. Ραμπαβίλα Δημητρίου, επί της
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παρόδου της Κορίνθου (109Β), στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, με απαγόρευση στάσης στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου
στον ισόγειο χώρο στάθμευσης, αλλά και απέναντι από αυτόν λόγω του
μικρού πλάτους της οδού (πλάτος 6 μέτρα), όπως φαίνεται και στην
συνημμένη φωτογραφία και συγκεκριμένα:
Τεχνικά η απαγόρευση στάσης-στάθμευσης θα επιτευχθεί:
- έμπροσθεν της εισόδου του ισόγειου χώρου στάθμευσης, με οριζόντια
σήμανση επί του οδοστρώματος, με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης σε μήκος 4,00 μέτρων.
- απέναντι από την είσοδο του ισόγειου χώρου στάθμευσης, με
οριζόντια σήμανση επί του οδοστρώματος, με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης σε μήκος 9,00 μέτρων, απέναντι από την είσοδο και για
μήκος 9 μέτρα με κατεύθυνση προς την ανατολή.
- τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία
θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου (Ε.Π.Ζ.).
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντα
υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 105
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Παναγιώτη Μαρινόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 25100/24-10-2018 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
1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Γούτος,
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν πέντε
(5) Μέλη 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: «Επί της αριθ. 46/2018 απόφασης Δημ. Κοινότητας
Αιγίου περί τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί
της οδού Νικ. Πλαστήρα».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 46/2018
απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία: «εκφράζει
θετική γνώμη, περί της τοποθέτησης δύο προστατευτικών εμποδίων σχήματος
Π, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2302/Β΄16-09-2013 (σελ. 32841) ‘Έγκριση
Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για
την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με
αυξημένη κίνηση στο πλαίσιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας”, στο
πεζοδρόμιο έμπροσθεν της κατοικίας των κ. Καραΐσκου Νικολάου και κας
Φάκου Αικατερίνης, επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 48.
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Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα των
αιτούντων».
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 9715-14310/20-7-2018 έγγραφό του
γνωμοδοτεί θετικά για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σχήματος
«Π» έμπροσθεν οικίας Ν. Καραΐσκου επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 48.
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. Παναγιώτης
Μαρινόπουλος, είδε την υπ’ αριθ. 46/2018 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’
αριθ. πρωτ.: 9715-14310/20-7-2018 έγγραφό του Τμήματος Συγκοινωνιών–
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το υπ’ αριθ. 114548/2110/16-42018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, τις
αιτήσεις της κας Φάκου και του κ. Καραΐσκου και έλαβε υπόψη το Φ.Ε.Κ.
2302/Β΄16-09-2013
(σελ.
32841)
‘Έγκριση
Τεχνικών
Οδηγιών
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στο
πλαίσιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας”, 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 τοποθέτηση δύο προστατευτικών εμποδίων σχήματος «Π»,
στο πεζοδρόμιο επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα 48 της Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, έμπροσθεν της κατοικίας Ν. Καραΐσκου και Αικ. Φάκου, λόγω
επικινδυνότητας.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντα υπό την
επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 106
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Παναγιώτη Μαρινόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 25100/24-10-2018 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
1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Γούτος,
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν πέντε
(5) Μέλη 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: «Επί της αριθ. 47/2018 απόφασης Δημ. Κοινότητας
Αιγίου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Παύλου Μελά 29
στην Δ.Κ Αιγίου».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανακοινώνει το 4 ο θέμα ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 47/2018
απόφαση της σύμφωνα με την οποία: «Εκφέρει θετική γνώμη, περί της
χορήγησης της θέσης στάθμευσης (AMEA) έμπροσθεν της κατοικίας του κ.
Παλαιολογόπουλου Παναγιώτη, η οποία βρίσκεται επί της οδού Παύλου
Μελά 29, στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, έως 31-122018 λήξη γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της
Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του Υποκ/ματος ΙΚΑ-
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ΕΤΑΜ/ΚΕΠΑ Τοπική Μονάδα Υγείας Αγίου Αλεξίου με αρ.
09905/2015/15470.
Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος
διαστάσεων 2,50 x 5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επί στύλου
στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
εξυπηρέτησης (ΑΖΖ-3964) και ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου
οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος».
Επίσης το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ: 14446/25-07-2018 έγγραφο του γνωμοδοτεί
θετικά για την χορήγηση θέσης στάθμευσης στον κ. Παλαιολογόπουλο
Παναγιώτη, οποίος πάσχει από ασθένειες που του επιφέρουν συνολικό
ποσοστό αναπηρίας 85%, σύμφωνα με την γνωστοποίηση αποτελέσματος
πιστοποίησης αναπηρίας της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της
Εργασίας του Υποκ/ματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕΠΑ, επί της οδού Παύλου Μελά
29.
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. Παναγιώτης
Μαρινόπουλος, είδε την υπ’ αριθ. 47/2018 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’
αριθ. πρωτ.: 14446/25-07-2018 έγγραφό του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το αίτημα του κ. Παναγιώτη
Παλαιολογόπουλου και την πιστοποίηση αναπηρίας ποσοστού 85% της
Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του Υποκ/ματος ΙΚΑΕΤΑΜ/ΚΕΠΑ, 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 μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Παύλου
Μελά 29, στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας
έμπροσθεν της κατοικίας του κ. Παλαιολογόπουλου Παναγιώτη, έως 31-122018 (ημερομηνία λήξη γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης
αναπηρίας της Δ/νσης Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑΕΤΑΜ/ΚΕΠΑ Τοπική Μονάδα Υγείας Αγίου Αλεξίου με αρ.
09905/2015/15470).
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Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του
οδοστρώματος διαστάσεων 2,50 x 5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και
πινακίδα επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του
οχήματος εξυπηρέτησης (ΑΖΖ-3964) και ο αριθμός της απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία
χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Τέλος, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει νέα Απόφαση με
το ποσοστό αναπηρίας, καθώς αυτή λήγει τον Δεκέμβριο 2018,
προκειμένου να συνεχίσει να ισχύει η εν λόγω θέση στάθμευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 106/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 107
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Παναγιώτη Μαρινόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 25100/24-10-2018 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
1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Γούτος,
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν πέντε
(5) Μέλη 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: «Περί τοποθέτησης ενός καθρέπτη στην Τ.Κ
Μυρόβρυσης Δ.Ε Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανακοινώνει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης 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: 21204/13-9-2018 έγγραφο το οποίο έχει ως
εξής: «Σε συνέχεια του αριθ. 14952/25-6-2018 εγγράφου του Προέδρου της
Τ.Κ Μυρόβρυσης, σας γνωρίζουμε ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα οδικής
κυκλοφορίας η τοποθέτηση καθρέπτη και ως εκ τούτου δεν καθίσταται
υποχρεωτική η τοποθέτηση τους.
Ύστερα όμως από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας
ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για την έγκριση τοποθέτησης καθρέπτη
στην Τ.Κ Μυρόβρυσης και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ι.Ν Αγίου Ιωάννου
1

Προδρόμου επί του κεντρικού δρόμου διότι διαπιστώθηκε ότι η τοποθέτηση
καθρέπτη θα βελτιώσει την ορατότητα των εξερχομένων οχημάτων.
Η υλοποίηση (τοποθέτηση) θα μπορέσει να προγραμματιστεί στα πλαίσια της
«προμήθειας οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθρεπτών κυκλοφορίας
& υλικών ονοματοθεσίας οδών» και στα όρια που το επιτρέπουν οι διαθέσιμες
ποσότητες οι οποίες θα διατεθούν από την ανωτέρω προμήθεια».
Επίσης ο Πρόεδρος της Τ.Κ Μυρόβρυσης με το υπ’ αριθ. πρωτ:
14952/25-6-2018 έγγραφό του ζητά την τοποθέτηση ενός καθρέπτη στον
κεντρικό δρόμο εντός οικισμού στην έξοδο από τον Ι.Ν Αγίου Ιωάννου
Προδρόμου, για την αποφυγή ατυχημάτων.
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. Παναγιώτης
Μαρινόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 21204/13-9-2018 έγγραφό του
Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το
υπ’ αριθ. πρωτ:14952/25-6-2018 έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ
Μυρόβρυσης, έλαβε υπόψη 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 τοποθέτηση ενός καθρέπτη στην Τ.Κ Μυρόβρυσης
Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στην έξοδο του Ι.Ν Αγίου Ιωάννου
Προδρόμου επί του κεντρικού δρόμου, καθώς θα βελτιωθεί η ορατότητα των
οχημάτων, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την
επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
30 Οκτωβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 108
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Παναγιώτη Μαρινόπουλο – Πρόεδρο,
2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Μιχάλη Κυριακόπουλο, 4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 25100/24-10-2018 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
1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Γούτος,
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν πέντε
(5) Μέλη 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: «Περί απαγόρευσης στάθμευσης στο χώρο της
δημοτικής βρύσης
Αιγιαλείας».

στην

Τοπική

Κοινότητα

Ζαχλωριτίκων

Δήμου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ανακοινώνει το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης
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
Αιγιαλείας, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 19649/13-9-2018 μας απέστειλε, μαζί με
την θετική του γνωμοδότηση, την αριθ. 5/2018 απόφαση της Τ.Κ
Ζαχλωριτίκων, σύμφωνα με την οποία ζητείται να συμπεριληφθεί στην
απαγόρευση στάθμευσης κατά μήκος της εισόδου οικίας κ. Λάππα Ανδρέα
(για την οποία έχει αποφασίσει η Ε.Π.Ζ με την αριθ. 97/2018) και η
δημοτική βρύση που βρίσκεται ανατολικά της ιδιοκτησίας του ανωτέρω,
προκειμένου να έχουν άνετη πρόσβαση οι πολίτες σε αυτή.
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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. Παναγιώτης
Μαρινόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 19649/13-9-2018 έγγραφό του
Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την
υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων και έλαβε υπόψη την
αριθ. 97/2018 προγενέστερη απόφαση της Ε.Π.Ζ, 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.69092/7262/11-62015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την απαγόρευση στάθμευσης με κίτρινη διαγράμμιση
έμπροσθεν της δημοτικής βρύσης, από οικία Λάππα Ανδρέα έως και την
δημοτική βρύση της Τοπικής Κοινότητας Ζαχλωριτίκων του Δήμου
Αιγιαλείας, προκειμένου να μην εμποδίζεται η πρόσβαση στη δημοτική
βρύση από τα σταθμευμένα οχήματα.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 108/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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