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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
επτά (27) Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από
τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Χρήστο Γούτο - Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο
Μπούνια, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8717/23-3-2015 πρόσκληση της
Προέδρου αυτής κας Βασιλικής Ψυχράμη, 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), καθώς και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Βασίλειος Χριστόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά και 3)Δημήτρης
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση θέσεων υπαιθρίου εμπορίου έτους 2015 της
γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα υπαίθριου εμπορίου (Τ.Κ Κραθίου
& Τ.Κ Σελιανιτίκων)».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
το οποίο εντάχθηκε ομόφωνα σε αυτή και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ
άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς
τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης
νομοθεσίας, με τις οποίες:
o … ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις
θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και
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τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που
επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας
διαφήμισης...»
o Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο
κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..
o Με την υπ’ αριθ.: 441/15-10-2014 απόφαση του Δημάρχου Αιγιαλείας
συγκροτήθηκε η γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα υπαίθριου εμπορίου
(άρθρο 1 Ν.3377/05).
o Την απόφαση 2/13-02-2015 Τοπικής Κοινότητας Κραθίου.
o Την απόφαση με Αρ. Πρωτ. 38967/02-10-2014 της Τοπικής
Κοινότητας Σελιανιτίκων
Με βάση τα παραπάνω προτείνω τις κάτωθι θέσεις υπαιθρίου εμπορίου για
τον Δήμο Αιγιαλείας:
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ:
Μία (1) θέση για πώληση φυτών ζαρζαβατικών και ανθέων στην Π.Ε.Ο.
μεταξύ των οικιών Ζωνόρου και Γιαννούλη απέναντι από τον Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος δεξιά στο ρεύμα προς Αιγείρα.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
Μία (1) θέση στην ανατολική παραλία, δίπλα στη θέση για είδη λαϊκής
τέχνης, για πώληση καλαμποκιού».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου κας Βασιλικής Ψυράμη, είδε
το από 9-3-2015 έγγραφο της Τ.Κ Σελιανιτίκων και την αριθ. 2/2015
απόφαση της Τ.Κ Κραθίου, και έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 περ.Δ1
του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 73 παρ. 1Βν του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την συμπλήρωση
της αριθ. 82/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ με την οποία ορίστηκαν οι θέσεις για
το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2015 στο Δήμο Αιγιαλείας, με τις
παρακάτω θέσεις στις Τοπικές Κοινότητες Σελιανιτίκων και Κραθίου του
Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015:
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
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ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ:
o Μία (1) θέση για πώληση φυτών ζαρζαβατικών και ανθέων στην Π.Ε.Ο.
μεταξύ των οικιών Ζωνόρου και Γιαννούλη απέναντι από τον Ι.Ν.
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος δεξιά στο ρεύμα προς Αιγείρα.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
o Μία (1) θέση στην ανατολική παραλία για πώληση καλαμποκιού (δίπλα
στη θέση για είδη λαϊκής τέχνης)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2015
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι επτά
(27) Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Χρήστο
Γούτο - Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 8717/23-3-2015 πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Βασιλικής
Ψυχράμη, 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Βασίλειος
Χριστόπουλος,
2)Μαρία
Τσουκαλά
και
3)Δημήτρης
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 18/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
τοποθέτησης προσκυνηταρίου επί της οδού Νικ. Πλαστήρα στο Αίγιο».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα Βασιλική
Ψυχράμη, ανακοινώνει το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια
εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 18/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη περί τοποθέτησης
προσκυνηταρίου, κατόπιν του αιτήματος του κ. Νικόλαου Σταυρόπουλου περί
τοποθέτησης ενός προσκυνηταρίου επί της οδού Νικ. Πλαστήρα (πριν τον
φούρνο Κυρίτση) με την προϋπόθεση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να καθορίσει
την ακριβή θέση της τοποθέτησης του, ενώ όλες οι εργασίες θα
πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος.
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Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 98/23-3-2015
έγγραφο της μας απέστειλε συμπληρωματικά στοιχεία με την αίτηση του κ.
Ανδριώτη Χαρίτου η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλώ όπως δεν υλοποιηθεί οποιοδήποτε αίτημα κατασκευής
προσκυνηταρίου έμπροσθεν της οικίας μου για τους λόγους τους οποίους
τεκμηριώνω στο συνοδευτικό έγγραφο και συγκεκριμένα σχετικά με την πρόθεση
δημιουργίας προσκυνηταρίου παραπλεύρως της οικίας μου, Νικολάου Πλαστήρα
94 Αίγιο, μετά το δυστύχημα της 21/3/2015 λόγω αντιτιθέμενων συμφερόντων,
καταθέτω την αντίθεση μου σε κάθε σχέδιο υλοποίησης προσκυνηταριού ή
σχετικού κτίσματος έμπροσθεν της οικίας μου όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες
εικόνες (αποστάσεις Α Δ και Δ Ε). το αίτημα τεκμηριώνεται από τα
παρακάτω:
1. Πρόθεση δημιουργίας χώρου στάθμευσης κατά μήκος της ιδιοκτησίας
μου. Η δημιουργία ενός προσκυνηταρίου καθ’ όλη την παραπάνω έκταση
θα αποτελούσε μόνιμο εμπόδιο στην πρόσβαση του χώρου στάθμευσης.
2. Εμπόδιο της εισόδου στην κατοικία μου
3. Υποβάθμιση της αξίας του ακινήτου μου
4. Αισθητική υποβάθμιση της οικίας μου
5. Δημιουργία ανυπέρβλητου εμποδίου σε πρόσβαση επαγγελματικού χώρου
Επιπρόσθετα ένα τέτοιο αίτημα εκ μέρους της οικογένειας του αποθανόντα δεν
υποστηρίζεται από αντικειμενικότητα ως προς το πραγματικό σημείο του
δυστυχήματος..».
Αντιπροτείνεται η δημιουργία προσκυνηταρίου στο απέναντι πεζοδρόμιο, σημείο Γ,
όπου στο προτεινόμενο σημείο
1. Δεν υπάρχει κατοικία
2. Φιλοξενείται προσκυνητάρι περισσότερο από 30 χρόνια
3. Δεν υπάρχει πρόθεση κτίσης
4. Προσεγγίζει το σημείο θανάτου (το σώμα του εκλιπόντα βρέθηκε στη μέση
του δρόμου).
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να
αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
αριθ. 18/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου και το υπ’ αριθ. 98/23-3-2015
συμπληρωματικό έγγραφο αυτης, την αίτηση του κ. Σταυρόπουλου Νικόλαου,
την αίτηση του κ. Ανδριώτη με τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες και έλαβε
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010),
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της αριθ. 18/2015 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου για την έγκριση
μιας θέσης για τοποθέτηση προσκυνηταρίου επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα
στο Αίγιο και συγκεκριμένα αριστερά του δρόμου κατά την κάθοδο αυτής εκεί
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όπου η πινακίδα αναγράφει «Νικ. Πλαστήρα από 71Α  85» (δίπλα από
προσκυνητάρι που ήδη υπάρχει τοποθετημένο). Τα έξοδα θα βαρύνουν τον
αιτούντα ο οποίος έχει και την υποχρέωση να τοποθετήσει το προσκυνητάρι στο
σημείο που του υποδεικνύεται και σε σημείο που να μην παρακωλύει πεζό ή
όχημα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
επτά (27) Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από
τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Χρήστο Γούτο - Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο
Μπούνια, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8717/23-3-2015 πρόσκληση της
Προέδρου αυτής κας Βασιλικής Ψυχράμη, 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), καθώς και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Βασίλειος Χριστόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά και 3)Δημήτρης
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 22/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
υποβάθμισης κρασπέδου έμπροσθεν καταστήματος - πρακτορείου ΟΠΑΠ
επί της οδού Κορίνθου 21 στο Αίγιο».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 22/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη στο αίτημα του κ.
Νικολάου Βαλσαμή περί έγκρισης υποβάθμισης κρασπέδου σε μήκος επί της
προσόψεως του καταστήματος του 4m με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
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Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 45077/11-12-2014 έγγραφο μας
γνωρίζει τα εξής: «Με την από 20-11-2014 αίτηση του, ο κ. Νικόλαος
Βαλσαμής αιτείται την υποβάθμιση κατά 5 εκ. του κρασπέδου του πεζοδρομίου
έμπροσθεν του καταστήματος του στην οδό Κορίνθου 21 στο Αίγιο (πρακτορείο
ΟΠΑΠ παραπλεύρως Ι.Ν Αγ. Αναργύρων), προκειμένου να διευκολυνθεί η
πρόσβαση των αυτοκινήτων σε ιδιόκτητο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος
του.
Έπειτα από επιτόπου αυτοψία της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η
ύπαρξη του ιδιωτικού χώρου έμπροσθεν του καταστήματος ο οποίος είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση οχημάτων πελατών της
επιχείρησης, μειώνοντας την όχληση στην κυκλοφορία της οδού Κορίνθου.
από την προτεινόμενη υποβάθμιση δεν θίγεται η επιφάνεια κίνησης των πεζών
στο πεζοδρόμιο.
Στην περίπτωση έγκρισης της εν λόγω υποβάθμισης, αυτή θα πραγματοποιηθεί
με μέριμνα και έξοδα του ενδιαφερόμενου. Θα πρέπει να γίνει έντεχνη
κατασκευή που θα καλύπτει τις απαιτήσεις αντοχής κλπ, προσαρμοσμένη με τα
υφιστάμενα κράσπεδα εκατέρωθεν της υποβάθμισης. Σε κάθε περίπτωση θα
ακολουθηθούν οι υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Καλούνται τα αρμόδια όργανα του Δήμου να αποφασίσουν».
Επίσης με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 8266/18-3-2015 το ανωτέρω Τμήμα της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών συμπληρωματικά μας γνωρίζει ότι γνωμοδοτεί θετικά
για την αιτούμενη υποβάθμιση.
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
την αριθ.22/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, τα υπ’ αριθ. πρωτ.: 45077/11-122014 και 8266/18-3-2015 έγγραφα του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το αίτημα του κ. Νικόλαου
Βαλσαμή και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του αιτήματος του κ. Νικόλαου Βαλσαμή για την
υποβάθμιση κατά 5 εκ., του κρασπέδου του πεζοδρομίου που βρίσκεται
έμπροσθεν του καταστήματος του (πρακτορείο ΟΠΑΠ παραπλεύρως Ι.Ν Αγ.
Αναργύρων) στην οδό Κορίνθου 21 στο Αίγιο, προκειμένου να διευκολυνθεί
η πρόσβαση των αυτοκινήτων σε ιδιόκτητο χώρο έμπροσθεν του
καταστήματος του.
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Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και τα έξοδα θα
βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαρτίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 52
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
επτά (27) Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από
τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Χρήστο Γούτο - Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο
Μπούνια, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8717/23-3-2015 πρόσκληση της
Προέδρου αυτής κας Βασιλικής Ψυχράμη, 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), καθώς και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Βασίλειος Χριστόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά και 3)Δημήτρης
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 4029/2-3-2015 εγγράφου
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας περί τοποθέτησης
πινακίδας απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης στην Δ.Κ Διακοπτού».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 15ο θέμα της 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: 4029/2-3-2015 έγγραφο του μας διαβίβασε
την αριθ. 9/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού, σύμφωνα
με την οποία αποφασίστηκε η τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας
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στάσης/στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων στο χώρο έξωθεν του ιατρείου
και του γηπέδου 5x5 της ανωτέρω Δημοτικής Κοινότητας καθώς ο χώρος
προορίζεται για παρκινγκ επιβατικών αυτοκινήτων των ασθενών και των
αθλητών του γηπέδου. Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της η υπηρεσία
συμφωνεί με την τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας Ρ-40 στάσης και
στάθμευσης εξαιρουμένων των οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 4029/2-3-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την υπ’ αριθ. 9/2015 απόφαση της
Δ.Κ Διακοπτού και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση τοποθέτησης μιας απαγορευτικής πινακίδας Ρ-40 στάσης
και στάθμευσης εξαιρουμένων των οχημάτων κάτω των 3,5 τόνων, στο χώρο
έξωθεν του ιατρείου και του γηπέδου 5x5 της Δημοτικής Κοινότητας
Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαρτίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 53
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
επτά (27) Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας,
από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Χρήστο Γούτο - Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο
Μπούνια, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8717/23-3-2015 πρόσκληση
της Προέδρου αυτής κας Βασιλικής Ψυχράμη, 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),
καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Βασίλειος Χριστόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά και 3)Δημήτρης
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 2/2015 απόφασης της Δ.Κ
Ροδοδάφνης περί κοπής δένδρων στην οδό 25ης Μαρτίου στον οικισμό
Αβύθου της Δ.Κ Ροδοδάφνης».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης μας απέστειλε την αριθ. 2/2015
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εισηγείται την κοπή και αποξήλωση
όλων των δένδρων που υπάρχουν στα πεζοδρόμια της οδού 25ης Μαρτίου
στον οικισμό «Αβύθου» της Δημοτικής Κοινότητας καθότι αφενός
κατέστρεψαν το πεζοδρόμιο σε πολλά σημεία και αφετέρου εμποδίζουν την
ομαλή διέλευση των κατοίκων, λόγω του μικρού πλάτους πεζοδρομίου ώστε
ακολούθως να προχωρήσει η αποκατάσταση των βλαβών που έχουν υποστεί
τα πεζοδρόμια και να αποδοθούν λειτουργικά στην τοπική κοινωνία.
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Επίσης το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασία του Δήμου με το υπ΄αριθ. πρωτ: 3138/2-3-2015 έγγραφο μας
διαβίβασε Τεχνική Έκθεση που έχει ως εξής: «Κατά την αυτοψία που
διενεργήθηκε στις 26/2/2015 και ημέρα Πέμπτη, ελέχθησαν τα δένδρα –
βραχυχίτωνες, τα οποία φύονται επί των πεζοδρομίων της 25ης Μαρτίου στο
οικισμό της Αβύθου. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως τα περισσότερα
από αυτά τα δένδρα είναι υγιή (με εξαίρεση 4 δένδρα τα οποία είναι
καρατομημένα!!). Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από αυτά πνίγονται μέσα
στις πλάκες του πεζοδρομίου καθώς το κενό που είχε αρχικά αφεθεί στο
σημείο του λαιμού των δένδρων είναι πολύ μικρό. Το αποτέλεσμα όλων
αυτών είναι ότι σε αρκετά σημεία έχουν ανασηκωθεί οι πλάκες του
πεζοδρομίου.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και για να προστατευθούν τα δένδρα του
οικισμού συνίσταται η αφαίρεση των πλακών όπου αυτές έχουν ξεκολλήσει
και ανασηκωθεί. Με αυτόν τον τρόπο οι πεζοί θα μπορούν να περπατούν με
περισσότερη ασφάλεια ενώ τα δένδρα θα «αναπνεύσουν» και θα μπορούν να
αναπτυχθούν φυσιολογικά χωρίς κανένα περιορισμό. Σε καμιά περίπτωση δεν
συνίσταται η κοπή υγιών δένδρων καθώς ομορφαίνουν την ευρύτερη
περιοχή».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει 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 η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε το υπ΄αριθ. πρωτ: 3138/2-3-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με την
συνημμένη Τεχνική Έκθεση και τις φωτογραφίες, την υπ’ αριθ. 2/2015
απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1) Την απόρριψη της αριθ. 2/2015 απόφασης της Δ.Κ Ροδοδάφνης
περί κοπής και αποξήλωσης όλων των δένδρων που υπάρχουν στα
πεζοδρόμια της οδού 25ης Μαρτίου στον οικισμό «Αβύθου» της Δημοτικής
Κοινότητας Ροδοδάφνης
2) Την έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου με την οποία συνίσταται η
αφαίρεση των πλακών που έχουν ξεκολλήσει και ανασηκωθεί, για την
ασφαλή διέλευση των πεζών και την καλύτερη ανάπτυξη των δένδρων και
3) Την παραπομπή του θέματος στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για
τις εργασίες που απαιτούνται σύμφωνα με την ανωτέρω Τεχνική Έκθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαρτίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 54
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
επτά (27) Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας,
από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Χρήστο Γούτο - Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο
Μπούνια, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8717/23-3-2015 πρόσκληση
της Προέδρου αυτής κας Βασιλικής Ψυχράμη, 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),
καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Βασίλειος Χριστόπουλος, 2)Μαρία Τσουκαλά και 3)Δημήτρης
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί του υπ’ αριθ. 7/2014 Πρακτικού της Τ.Κ
Νικολεΐκων περί διατήρησης αιωνόβιων πλατάνων στο σιδηροδρομικό
σταθμό Ελίκης».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Τοπική Κοινότητα Νικολεΐκων με το υπ΄αριθ.7/2014 Πρακτικό
ζητά την διατήρηση (από την εταιρία ΕΡΓΟΣΕ) των αιωνόβιων πλατάνων
που υπάρχουν πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Ελίκης εφόσον αυτό
είναι δυνατόν από την εκτέλεση του έργου κατασκευής νέας
σιδηροδρομικής γραμμής.
Επίσης το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασία του Δήμου με το υπ΄ αριθ. πρωτ: 6234/3-3-2015 έγγραφο μας
διαβίβασε Τεχνική Έκθεση μετά από αυτοψία η οποία έχει ως εξής: «Η
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παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην διατήρηση και προστασία τριών
αιωνόβιων δένδρων πλατάνων που φύονται στην Τοπική Κοινότητα
Νικολεΐκων Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα πλησίον του νέου
σιδηροδρομικού σταθμού Ελίκης ο οποίος είναι υπό κατασκευή.
Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε την 26/2/2015 ημέρα
Πέμπτη διαπιστώθηκε ότι τρία δένδρα πλατάνων φύονται πλησίον της νέας
χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος των Νικολεΐκων. Τα εν λόγω
δένδρα αναπτύσσονται φυσιολογικά, είναι υγιέστατα και συμπληρώνουν
αισθητικά το τοπίο της περιοχής καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο ακριβώς δίπλα από τα συγκεκριμένα δένδρα
υπάρχει το εργοτάξιο της ΕΡΓΟΣΕ. Η χάραξη της νέας γραμμής φαίνεται να
περνά από δίπλα χωρίς όμως να γίνεται φανερό εάν θα καταλάβει και τον
ζωτικό χώρο των δένδρων ή όχι.
Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα δένδρα είναι υπεραιωνόβια και
υγιέστατα και είναι κρίμα να καταστραφούν, η προστασία τους από τη ρήψη
μπαζών και σκουπιδιών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων
κρίνεται επιβεβλημένη.
Συνίσταται λοιπόν η προστασία τους από τις συγκεκριμένες επεμβάσεις
αλλά και η ανάδειξη τους αισθητικά. Με τον τρόπο αυτό ολόκληρη η ευρύτερη
περιοχή του έργου θα αναδειχθεί».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει 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 η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε το υπ΄αριθ. πρωτ: 6234/3-3-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασία του Δήμου με την
συνημμένη Τεχνική Έκθεση και τις φωτογραφίες, το υπ΄αριθ.7/2014
Πρακτικό της Τοπικής Κοινότητας Νικολεΐκων και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της απόφασης του υπ’ αριθ. 7/2014 Πρακτικού της
Τοπικής Κοινότητας Νικολεΐκων του Δήμου Αιγιαλείας περί διατήρησης
από την εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ, των τριών αιωνόβιων πλατάνων που υπάρχουν
πλησίον της νέας χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος των
Νικολεΐκων, τα οποία είναι υγιή και υπεραιωνόβια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2015.
Η Πρόεδρος
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