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ΑΠΟΦΑΣΗ 77
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα
εικοσιπέντε (25) Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη –
Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη, 6)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος του τακτικού κ. Δημητρίου Μπούνια, μετά από την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 24251/24-6-2015 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 Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη,
λόγω κωλύματος.
Επίσης δεν προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Δημήτριος Μπούνιας αλλά αντ’
αυτού ήρθε το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπαγιαννακόπουλος Περικλής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι
κατεπείγουσα προκειμένου: α) να γίνει η επανεξέταση της χορήγησης
άδειας λειτουργίας παράτασης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγ.
ενδιαφέροντος και η έγκαιρη αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος (παρατάσεις μουσικών οργάνων και άδειες λειτουργίας ) εν
όψει της θερινής περιόδου για την αποφυγή παραβάσεων και επιβολής
κυρώσεων αυτών, β) να εγκριθεί η κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Δ.Κ

1

Διακοπτού λόγω καλοκαιρινής περιόδου, γ) να καθοριστούν οι θέσεις
στάσιμου υπαίθριου εμπορίου λόγω έναρξης της θερινής περιόδου.
Μετά τα παραπάνω, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας ωραρίου
μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» και στη
συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων
του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Κα 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 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 λοιπόν, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Αδαμαντία Σοφιανού του Νικολάου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στην Παραλία Άκολης Δήμου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί παράβαση από το Αστυνομικό
τμήμα Αιγίου.
2 .Δημήτριος Γκόφας του Μιλτιάδη, για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί στην παραλία Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα υπάρχουν (2) παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα Αιγίου οι οποίες αφορούν:
Α)την στέρηση της αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων στις 9-72014 με αριθ.πρωτ.1020/10821/5-δ ,
Β)στέρηση
αδείας
εργασίας
στις
25-5-2015
με
αριθ.πρωτ.1020/10821/5-δ
Ο ενδιαφερόμενος είχε αιτηθεί άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων
προγενέστερα της (Α) παράβασης, και την οποία άδεια έχει ήδη παραλάβει.
3.Ευστάθιος Χρυσανθόπουλος του Ανδρέα, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στη παραλία Άκολης Δήμου
Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμούν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα Αιγίου.
Η υπηρεσία μας προτείνει για τα παραπάνω καταστήματα να
δοθούν οι άδειες παράτασης μουσικών οργάνων διότι δεν συντρέχουν
λόγοι άρνησης».
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Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» η
Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε την εισήγηση του αρμόδιου Γραφείου Καταστημάτων
του Δήμου, είδε τα σχετικά έγγραφα με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
και έλαβε υπόψη τις διατάξεις 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 περ. Α (iii) της παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας ωραρίου μουσικών
οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους :
1. Αδαμαντία Σοφιανού του Νικολάου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί με την υπ’ αριθ. 27325/4-72014 άδεια λειτουργίας, στην παραλία Άκολης της Δ.Κ Ροδοδάφνης
Δήμου Αιγιαλείας.
2. Δημήτριο Γκόφα του Μιλτιάδη, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί με την υπ’ αριθ. 45910/4-3-2014 άδεια λειτουργίας,
στην παραλία της Τ.Κ Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
3. Ευστάθιο Χρυσανθόπουλο του Ανδρέα, για το κατάστημά «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί με την υπ’ αριθ. 31445/31-72013 άδεια λειτουργίας στη παραλία Άκολης της Δ.Κ Ροδοδάφνης
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2015.
H Πρόεδρος

Τα μέλη
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιπέντε
(25) Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτηκατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας,
από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά
Μέλη και 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος του τακτικού κ.
Δημητρίου Μπούνια, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 24251/24-6-2015 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 Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Επίσης δεν προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Δημήτριος Μπούνιας αλλά αντ’ αυτού
ήρθε το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπαγιαννακόπουλος Περικλής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα
προκειμένου: α) να γίνει η επανεξέταση της χορήγησης άδειας λειτουργίας
παράτασης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος και η έγκαιρη
αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρατάσεις
μουσικών οργάνων και άδειες λειτουργίας ) εν όψει της θερινής περιόδου για την
αποφυγή παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων αυτών, β) να εγκριθεί η
κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Δ.Κ Διακοπτού λόγω καλοκαιρινής περιόδου, γ) να
καθοριστούν οι θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου λόγω έναρξης της θερινής
περιόδου.
Μετά τα παραπάνω, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Χορήγηση αδειών λειτουργίας ωραρίου μουσικών οργάνων σε καταστήματα
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υγειονομικού ενδιαφέροντος» και στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου

Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Κυρία Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. Α (iii) της παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. κβ
του άρθρου 41 του Ν.2218/94 (Φ.Ε.Κ.90/τ.Α/13.06. 1994), η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που προβλέπονται από τις σχετικές
Αστυνομικές Διατάξεις και τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών
Κοινοτήτων.
Κατόπιν αυτών και αφού κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι στην υπηρεσίας μας
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και μετά την θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγείας
Εισηγούμαι όπως αποφασίσετε θετικά για την έκδοση αδειών λειτουργίας μουσικών
οργάνων στους παρακάτω:
1. Γεώργιος Αγγελόπουλος και ΣΙΑ, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Παραλίας Λόγγου του Δήμου
Αιγιαλείας.
2. Μαρία Τσαούση του Σωτηρίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», που
βρίσκεται στην Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.
αριθ. Πρωτ.: 12643/2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010)
Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» η Επιτροπή καλείται
να αποφασίσει σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
εισήγηση του γραφείου έκδοσης αδειών καταστημάτων του Δήμου και τα σχετικά
έγγραφα με τις βεβαιώσεις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας για κάθε κατάστημα και έλαβε υπόψη τις διατάξεις περ. Α (iii) της παρ.1
του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική
συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την χορήγηση αδειών λειτουργίας ωραρίου μουσικών οργάνων
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους :
1. Γεώργιο Αγγελόπουλο και ΣΙΑ Ε.Ε, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία της Τ.Κ Λόγγου του Δήμου
Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ. πρωτ.: 8/16-7-2009 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας
2. Μαρία Τσαούση του Σωτηρίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ», που
βρίσκεται στην Τ.Κ Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την
υπ. αριθ. πρωτ.: 12643/2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2015.
H Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα
εικοσιπέντε (25) Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη –
Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη, 6)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος του τακτικού κ. Δημητρίου Μπούνια, μετά από την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 24251/24-6-2015 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 Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Επίσης δεν προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Δημήτριος Μπούνιας αλλά αντ’
αυτού ήρθε το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπαγιαννακόπουλος Περικλής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι
κατεπείγουσα προκειμένου: α) να γίνει η επανεξέταση της χορήγησης άδειας
λειτουργίας παράτασης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος
και η έγκαιρη αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
(παρατάσεις μουσικών οργάνων και άδειες λειτουργίας ) εν όψει της θερινής
περιόδου για την αποφυγή παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων αυτών, β) να
εγκριθεί η κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Δ.Κ Διακοπτού λόγω καλοκαιρινής
περιόδου, γ) να καθοριστούν οι θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου λόγω
έναρξης της θερινής περιόδου.
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Μετά τα παραπάνω, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης «Επί της αριθ. 20/2015 απόφασης της Δ.Κ Διακοπτού
περί τροποποίησης της αριθ. 17/2015 απόφασης περί απαγόρευσης
κυκλοφορίας σε οδό από τον Ι.Ν Αγ. Τρύφωνος μέχρι την συμβολή της με
την οδό Φιλιπποπούλου» και στη συνέχεια εκθέτει τα παρακάτω :

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού μας απέστειλε την υπ’ αριθ.
20/2015 απόφαση σύμφωνα με την οποία τροποποιεί την αριθ. 17/2015
απόφαση της σχετικά με αιτήσεις καταστηματαρχών της Κοινότητας για
απαγόρευση της κυκλοφορίας, για ορισμένο χρονικό διάστημα σε οδό από
τον Ι.Ν Αγ. Τρύφωνα έως τη συμβολή με οδό Φιλιπποπούλου, σε
πεζοδρόμηση τμήματος της παραπάνω οδού από το κτήριο ιδιοκτησίας
κληρονόμων Τσαγκουρνού έως την συμβολή της με την οδό Φιλιπποπούλου
από 1η Ιουνίου 2015 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2015 και κατά τις ώρες 21.00
έως 02.00.
Η Επιτροπή με το υπ’ αριθ. πρωτ: 24186/23-6-2015 έγγραφο της
ζήτησε την γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
και το Τμήμα Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων αυτής με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 24446/24-6-2015
έγγραφο μας γνωρίζει τα εξής:
«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου σας ενημερώνουμε
ότι η υπηρεσία μας μετά από την γενόμενη αυτοψία και λαμβάνοντας υπόψη την
αριθ. 78/2004 απόφαση δημοτικού συμβουλίου πρώην Δήμου Διακοπτού, δεν
έχει αντίρρηση στην απαγόρευση κυκλοφορίας στο παράλληλο δρόμο με την νέα
Σ.Γ από τον Ι.Ν Αγ. Τρύφωνα μέχρι την οδό Φιλιπποπούλου όπως αυτή
αποφασίστηκε από το Συμβούλιο της Δ.Κ Διακοπτού με την υπ’ αριθ. 17/2015
απόφαση καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος του δρόμου αυτού είναι μικρός η
κυκλοφορία μπορεί να διευκολυνθεί από τους διπλανούς δρόμους».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) 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.: 24446/24-6-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με επισυναπτόμενη την απόφαση
υπ’ αριθ. 78/2004 του δημοτικού συμβουλίου πρώην Δήμου Διακοπτού και
φωτογραφία από την πινακίδα που προϋπήρχε τοποθετημένη στο εν λόγω
σημείο, τις αριθ. 17/2015 και 20/2015 αποφάσεις της Δ.Κ Διακοπτού καθώς
και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010)
και έλαβε υπόψη την αριθ. 364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ.
α1 & α4 και παρ.4 καθώς και την υπ΄ αριθ. 69092/7262/11-6-2015 εγκριτική
απόφαση αυτής, μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην ανώνυμη
δημοτική οδό παράλληλη με την νέα Σιδηροδρομική Γραμμή και
συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ του Ι.Ν Αγ.
Τρύφωνα έως και την οδό Φιλιπποπούλου, της Δημοτικής Κοινότητας
Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για το χρονικό διάστημα από 15/5 έως 30/9 και
για τις ώρες 20.00 – 02.00, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και
των επισκεπτών εν όψει θερινής περιόδου δεδομένου ότι ο κυκλοφοριακός
φόρτος σε αυτή είναι μικρός και η κυκλοφορία μπορεί να εξυπηρετηθεί από
τους διπλανούς - κάθετους δρόμους .
Για τα ανωτέρω θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα πινακίδα σήμανσης
και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2015.
H Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
25 Ιουνίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 80
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα
εικοσιπέντε (25) Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
έκτακτη- κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη –
Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Ευστράτιο Βαρδάκη, 6)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος του τακτικού κ. Δημητρίου Μπούνια, μετά από την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 24251/24-6-2015 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 Παναγιωτακόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Επίσης δεν προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Δημήτριος Μπούνιας αλλά αντ’
αυτού ήρθε το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπαγιαννακόπουλος Περικλής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι
κατεπείγουσα προκειμένου: α) να γίνει η επανεξέταση της χορήγησης άδειας
λειτουργίας παράτασης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος
και η έγκαιρη αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
(παρατάσεις μουσικών οργάνων και άδειες λειτουργίας ) εν όψει της θερινής
περιόδου για την αποφυγή παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων αυτών, β) να
εγκριθεί η κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Δ.Κ Διακοπτού λόγω καλοκαιρινής
περιόδου, γ) να καθοριστούν οι θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου λόγω
έναρξης της θερινής περιόδου.
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Μετά τα παραπάνω, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 5ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης «Έγκριση θέσεων υπαίθριου εμπορίου έτους 2015 της
γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 1
ν.3377/05 & ν. 4264/14) Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων» και στη συνέχεια διαβάζει

εισήγηση που έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Έχοντας υπόψη ότι:
1. 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:… ε) Καθορίζουν τους χώρους
λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή
κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής
υπαίθριας διαφήμισης...»
2. 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..
3. Με το άρθρο 3 απόφαση Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012
(ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’) περί ορισμού του όρου Καντίνα.
Την παρ. 2 του άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Την Εγκ. Υπ. εσωτ. 12951/Εγκ. 10/93.
4. Την παρ 1 του άρθρου 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-05-2014
τεύχος Α΄)
5. 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).
6. Την απόφαση 7/29-05-2015 Τοπικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων, με
Αρ. Πρωτ. 20286/03-06-2015
Με βάση την παραπάνω προτείνω την κάτωθι θέση υπαιθρίου εμπορίου για τον
Δήμο Αιγιαλείας:
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
Πώληση χειροποίητων κοσμημάτων (φο μπιζού) επί της οδού Αιγαίου στην
συμβολή με την οδό Αμοργού»
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
την αριθ. 7/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων και
έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 περ.Δ1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
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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 την
παρακάτω θέση στην Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων του Δήμου
Αιγιαλείας για το έτος 2015:
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
Μια (1) θέση για πώληση χειροποίητων κοσμημάτων (φο μπιζού) επί της
οδού Αιγαίου στην συμβολή με την οδό Αμοργού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2015.
H Πρόεδρος

Τα μέλη
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