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ΑΠΟΦΑΣΗ 62
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα έντεκα
(11) Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
τακτικά
Μέλη
και
6)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους κ. Δ.
Μπούνια μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 14934/4-5-2015 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)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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. 27/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
τοποθέτησης πινακίδας επί της πλατείας Αγ. Αθανασίου (εργατικές
κατοικίες) στο Αίγιο».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 27/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη στο αίτημα της κας
Παναγιώτας Γιαννοπούλου περί τοποθέτησης πινακίδας με την ονομασία
«Ψησταριά το Φαγοπότι» επί της πλατείας Αγίου Αθανασίου στις εργατικές
κατοικίες, δεδομένου ότι θα τηρηθούν οι κατάλληλες προδιαγραφές
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(ανάλογο ύψος πινακίδας κλπ), προκειμένου η τοποθέτηση της να μην
εγκυμονεί κινδύνους στους διερχόμενους. Τα έξοδα τοποθέτησης και
εγκατάστασης θα βαρύνουν τον αιτούντα».
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. 27/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
9777/31-3-2015 αίτημα της κας Γιαννοπούλου Παναγιώτας 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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την αριθ. 27/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου για την
τοποθέτηση μιας πινακίδας (πληροφοριακής) στην πλατεία Αγ. Αθανασίου
(εργατικές κατοικίες) Αιγίου, για διευκόλυνση των πελατών του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κας Γιαννοπούλου
Παναγιώτας και σε σημείο που δεν θα παρεμποδίζεται η ορατότητα και η
διέλευση πεζών και οχημάτων .
Τα έξοδα τοποθέτησης της εν λόγω πινακίδας θα βαρύνουν την αιτούσα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2015.
Η Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα έντεκα
(11) Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
τακτικά
Μέλη
και
6)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους κ. Δ.
Μπούνια μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 14934/4-5-2015 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)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Δημήτριος
Μπούνιας,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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. 28/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
τοποθέτησης ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Κ. Θεοδώρου
έμπροσθεν
της
νησίδας
βενζινάδικου
(αίτηση
Παναγιώτη
Γαβαθόπουλου)».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 28/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει αρνητική γνώμη στο αίτημα του κ.
Γαβαθόπουλου Παναγιώτη, περί τοποθέτησης ελαστικών οριοδεικτών επί της
οδού Κ. Θεοδώρου έμπροσθεν της νησίδας που βρίσκεται το βενζινάδικο και
αντί αυτού προτείνει την διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή απαγόρευσης
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στάθμευσης στο εν λόγω σημείο, σύμφωνα και με την εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 8261/18-3-2015 έγγραφο του γνωστοποιεί
ότι κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία, η στάση στάθμευση επί της οδού Κ. Θεοδώρου και συγκεκριμένα μπροστά από την
νησίδα του βενζινάδικου (ΕΛΙΝ), απαγορεύεται από τον κώδικα οδικής
κυκλοφορίας. Εν τούτοις πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο
παράνομης στάθμευσης στην εν λόγω θέση, όπως και κατά την στιγμή της
αυτοψίας.
Η Υπηρεσία γνωμοδοτεί αρνητικά για την τοποθέτηση ελαστικών
οριοδεικτών και αντί αυτού προτείνει την διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή
απαγόρευσης στάθμευσης στο εν λόγω σημείο διότι έτσι θα διασφαλιστεί η
ομαλή έξοδος από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας επί της
οδού Κ. Θεοδώρου 3 αλλά και από το βενζινάδικο χωρίς να παρεμποδίζεται η
ορατότητα προς το δρόμο».
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. 28/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 8261/18-32015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 6250/3-3-2015 αίτημα του κ. Γαβαθόπουλου
Παναγιώτη 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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, με κίτρινη διαγράμμιση
έμπροσθεν του βενζινάδικου (ΕΛΙΝ), που βρίσκεται επί της οδού Κ.
Θεοδώρου αριθ. 4 στο Αίγιο, προκειμένου να διευκολύνεται η είσοδος –
έξοδος των οχημάτων τόσο από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης της
πολυκατοικίας επί της οδού Κ. Θεοδώρου 3, καθώς και η είσοδος – έξοδος
των οχημάτων από το βενζινάδικο με ασφάλεια χωρίς να παρεμποδίζεται από
τα σταθμευμένα εκεί αυτοκίνητα η ορατότητα προς το δρόμο.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2015.
Η Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα έντεκα
(11) Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
τακτικά
Μέλη
και
6)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους κ. Δ.
Μπούνια μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 14934/4-5-2015 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)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Δημήτριος
Μπούνιας,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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. 29/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
χορήγησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν φαρμακείου επί της οδού
Ταξιαρχών στο Αίγιο».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα κάτωθι:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 29/2015 απόφαση
της σύμφωνα με την οποία εκφράζει αρνητική γνώμη στο αίτημα της κας
Σιδηροπούλου Μαρίας περί χορήγησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του
φαρμακείου της, επί της οδού Ταξιαρχών σύμφωνα και με την εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 8376/30-3-2015 έγγραφο του γνωμοδοτεί
ως εξής: «Με την αίτηση της η κα Σιδηροπούλου Μαρία αιτείται την
παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Ταξιαρχών, έμπροσθεν του
φαρμακείου της, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, για την διευκόλυνση των
πελατών του φαρμακείου.
Επισημαίνεται ότι:
o Με την αριθ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
αποφασίστηκε ότι εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτων και χορηγείται ύστερα από αίτηση μόνο σε άτομα με
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους
έχουν άδεια πολεοδομίας για παρκινγκ στην οικοδομή τους.
o Με την υπ’ αριθ. 205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ΄ αριθ. 192/2007
αποφασίστηκε ότι για το σκέλος που αφορά την χορήγηση θέσης
στάθμευσης σε ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και στα άτομα με ειδικές
ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί αρνητικά επί του θέματος».
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. 29/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 8376/30-32015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου, το αίτημα της κας Σιδηροπούλου Μαρίας και έλαβε υπόψη τις υπ΄
αριθ. 192/2007 και 205/2008 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά
από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση της αριθ. 29/2015 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου με την οποία
απορρίπτεται το αίτημα για χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης επί της
οδού Ταξιαρχών στο Αίγιο (έμπροσθεν φαρμακείου Σιδηροπούλου Μαρίας)
σύμφωνα και με τις αριθ. 192/2007 και 205/2008 αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2015.
Η Πρόεδρος
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