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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά
Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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 υπ΄ αριθ. πρωτ.: 26/30-5-2015 επιστολής
της Ομοσπονδίας οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η
ΑΛΚΥΩΝ» περί ρύπανσης του Βουραϊκού Ποταμού και της θάλασσας
του Κορινθιακού Κόλπου».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Ομοσπονδία οικολογικών οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου
«Αλκυών» μας απέστειλε την υπ’ αριθ. πρωτ.: 26/30-5-2015 επιστολή η
οποία έχει ως εξής: «Η Ομοσπονδία οικολογικών οργανώσεων Κορινθιακού
Κόλπου «Αλκυών» μαζί με τους τοπικούς συλλόγους – μέλη της και τους
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πολίτες που ζουν και επισκέπτονται την περιοχή της Αιγιάλειας αγωνιούν για
την ρύπανση του Βουραικου ποταμού. Παλεύουν να κλείσουν οι παράνομοι
αγωγοί αστικών αποβλήτων στην πόλη των Καλαβρύτων.
Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων γνωρίζει το θέμα και υποσχέθηκε πριν δυο
χρόνια στην Ομοσπονδία ότι θα κάνει το παν για να βρεθούν οι παράνομες
αποχετεύσεις και να σφραγιστούν οριστικά.
Οι εταιρείες - τυροκομεία της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων ρίχνουν
τα απόβλητά τους παράνομα με αγωγού κατ ευθείαν στο ποτάμι,
εξοικονομώντας το κόστος επεξεργασίας αυτών. Η περιβαλλοντική νομοθεσία
απαγορεύει την ρίψη αποβλήτων στους υδάτινους φορείς είτε αυτοί είναι
χείμαρροι – ποτάμια ή θάλασσα. Ποια τα αποτελέσματα του Δημάρχου για τις
παράνομες αποχετεύσεις και ποια τα αποτελέσματα των ελεγκτικών αρχών της
Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας σχετικά με την διάθεση των αποβλήτων των τυροκομικών
εταιρειών; Αυτά φαίνονται ακόμη και δια γυμνού οφθαλμού, στην ποιότητα
των νερών του ποταμού.
Μαζί με την επιστολή αυτή παραθέτουμε τα παρακάτω:
- φωτογραφικό υλικό όπου διακρίνεται η μόλυνση του ποταμού
- υπογραφές που συλλέχτηκαν από τους πεζοπόρους, σε κείμενο μας, στο 35ο
πέρασμα του Βουραικού
- μικροβιολογική ανάλυση δείγματος του νερού που έχει γίνει από το
Πανεπιστήμιο Πατρών ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Προστασίας
Περιβάλλοντος Ανατ. Αιγιαλείας.
Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, τι κάνει ο Δήμος και η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, για να σταματήσει η ρύπανση των
υδάτων του ποταμού και της θάλασσας;
Τέλος σας υποβάλλουμε τις εξής προτάσεις:
1. Να γίνει αυτοψία της Επιτροπής σας στην περιοχή (λαμβάνοντας υπόψη
και την ανάλυση δείγματος που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο
Πατρών)
2. Να γίνει συζήτηση ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην επόμενη
συνεδρίαση της ΕΠΖ, καλώντας μας να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας
για να πάρετε συγκεκριμένες αποφάσεις ως Επιτροπή στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων σας.
3. Να φέρετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας»
Στην συνεδρίαση έχει κληθεί ο κ. Αγγελόπουλος Δήμος εκπρόσωπος της
«Αλκυών» και παρευρίσκεται μαζί με εκπροσώπους του Συλλόγου «ΙΡΙΔΑ»
και του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ανατολικής Αιγιαλείας όπου γνώρισε
στα μέλη της Επιτροπής την προφορική διαβεβαίωση του Δημάρχου
Καλαβρύτων προς την Ομοσπονδία για την λειτουργία του Βιολογικού στον
Δήμο Καλαβρύτων. Επίσης επεσήμαναν την ύπαρξη κάμερας
παρακολούθησης των αγωγών όμβριων υδάτων και την ανάγκη
επαναλειτουργίας αυτής και κατέθεσε επιπροσθέτως μια μελέτη του
Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος Γεωλογίας, Τομέας Εφαρμοσμένης
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Γεωλογίας & Γεωφυσικής, Εργαστήριο Υδρογεωλογίας με τίτλο
«Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραικού
και ανάδειξη γεωποικιλότητας της περιοχής» του κ. Νικόλαου Λαμπράκη με
τις δυνητικές εστίες ρύπανσης.
Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος της Επιτροπής Π.Ζ βάσει του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυράμη, είδε
την αριθ. 26/30-5-2015 επιστολή της Ομοσπονδίας οικολογικών
οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Αλκυών» και έλαβε υπόψη το
Πιστοποιητικό Μικροβιολογικής Ανάλυσης του Εργαστηριού Υγιεινής του
πανεπιστημίου Πατρών, την μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος
Γεωλογίας, Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής, Εργαστήριο
Υδρογεωλογίας με τίτλο «Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού
Πάρκου Χελμού – Βουραικού και ανάδειξη γεωποικιλότητας της περιοχής»
του κ. Νικόλαου Λαμπράκη με τις δυνητικές εστίες ρύπανσης, τις
υπογραφές πολιτών για να σταματήσει η ρύπανση του Βουραικου και κατ’
επέκταση του Κορινθιακού Κόλπου καθώς και 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 αποστολή στοιχείων που αφορούν την ρύπανση των υδάτων του
Βουραϊκού Ποταμού και της θάλασσας του Κορινθιακού Κόλπου, δηλαδή
το Πιστοποιητικό Μικροβιολογικής Ανάλυσης του Εργαστηριού Υγιεινής
του πανεπιστημίου Πατρών, τη μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών Τμήματος Γεωλογίας, Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής,
Εργαστήριο Υδρογεωλογίας με τίτλο «Καταγραφή υδατικών πόρων του
Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού και ανάδειξη γεωποικιλότητας της
περιοχής» του κ. Νικόλαου Λαμπράκη, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Καλαβρύτων, προκειμένου να προβεί σε λήψη αποφάσεων –
προτάσεων για την αποφυγή ρύπανσης του Βουραϊκού ποταμού, (όπως από
παράνομες αποχετεύσεις, από ρίψη αποβλήτων χωρίς επεξεργασία
εταιρειών – τυροκομείων της περιοχής κ.λ.π.) σύμφωνα με την
περιβαλλοντική νομοθεσία, ώστε εν συνεχεία σε συνεργασία με τον Δήμο
Αιγιαλείας να προβούν σε ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος της
ρύπανσης των υδάτων του ποταμού Βουραϊκού και κατ’ επέκταση της
θαλάσσιας περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 81/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος
της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 25/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
δημιουργίας επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή του Αιγίου».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
«Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 25/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη υπέρ της
αναγκαιότητας δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή του
Αιγίου, κατόπιν αιτήματος του κ. Αθανάσιου Κάλπη το οποίο έχει ως εξής:
«Ο Δήμος μας στερείται παντελώς χώρου για εγκατάσταση νέων και
μετεγκατάστασης – επέκτασης υφιστάμενων επιχειρήσεων με χρήση βιοτεχνία,
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βιομηχανία, μεταφορές κ.λ.π με αποτέλεσμα όλες οι παραπάνω δραστηριότητες
να είναι διάσπαρτες ή να μην εγκαθίστανται στην περιοχή μας.
Με την λειτουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή μας θα
επιτευχθεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα
εγκατασταθούν δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους.
Επιπλέον θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα των οχλήσεων που δημιουργούν
εντός του Αστικού ιστού.
Η Αιγιαλεία αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις δεν διαθέτει όμως τις
απαιτούμενες υποδομές παρ ότι ευρίσκεται σε κομβικό σημείο και σε αυτό
βοηθούν τα μεγάλα έργα που τελειώνουν όπως αυτοκινητόδρομος,
σιδηρόδρομος και του νέου λιμανιού.
Τα οφέλη της Αιγιάλειας από το Επιχειρηματικό Πάρκο, εκτός των προφανών
που προέρχονται από την οικονομική ανάπτυξη είναι η βελτίωση των
υπαρχόντων υποδομών (οδικές, ενεργειακές, τηλεπικοινωνιακές, ύδρευσης,
αποχέτευσης), η διασφάλιση περιβαλλοντικών όρων, άρα προστασία
περιβάλλοντος, αύξηση αξίας γης, προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και
ενίσχυση της απασχόλησης η οποία σήμερα παρουσιάζει φθίνουσα πορεία.
Μετά από αυτά είναι φανερή η ανάγκη για την δημιουργία Επιχειρηματικού
πάρκου.
Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αιγίου (από το 1986) υπάρχει πρόβλεψη
χώρου Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) για δημιουργία Βιομηχανικής –
Βιοτεχνικής περιοχής καθώς και μαζικών μεταφορών στο Βουλομένο.
Η περιοχή αυτή είναι νότια της Νέας Εθνικής Οδού και μεταξύ της οδού από
Νοσοκομείο προς Άγιο Νικολάκη και της οδού Αιγίου – Κουνινάς όπως
φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα από το γενικό Πολεοδομικό. Επίσης το
ίδιο Γενικό Πολεοδομικό προβλέπει και χώρο ΒΙΠΑ στο Σελινούντα.
Μετά από αυτά εισηγούμαι προς το τοπικό συμβούλιο την λήψη απόφασης για
την έναρξη της διαδικασίας εφαρμογής των προβλεπόμενων από το Γενικό
πολεοδομικό (δηλαδή Πολεοδόμηση κ.λ.π) για την δημιουργία Βιομηχανικής –
Βιοτεχνικής Περιοχής και μαζικών μεταφορών στο Βουλομένο καθώς και χώρο
ΒΙΠΑ στον Σελινούντα».
Επίσης η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας με το υπ’
αριθ. πρωτ.: 1199/5-6-2015 έγγραφο μας γνωρίζει τα εξής:
«Έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθ. 14496/29-4-2015 έγγραφο της ΕΠΖ και την αριθ.
25/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου αλλά και
1. Την έγκριση του γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) Δήμου Αιγίου
και Κοινότητας Κουλούρας με την υπ’ αριθ. 46254/175870/13-5-1986
Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 604/1986)
2. Το Περιφερειακό Πλαίσιο χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (ΦΕΚ 1470Β/2003)
3. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 128Α /2008)
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4. Την υπ’ αριθ. 11508/2009 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την
βιομηχανία (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/2009)
5. Την υπ΄ αριθ. 51949/29-11-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ 1925Β/2010), για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
της εφαρμογής του Γενικού, των ειδικών και των Περιφερειακών
Πλαισίων Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης.
6. Την υπ αριθ. Φ/Α. 15/315056/1115/13 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 3437Β/2013) περί «Ορισμού βασικών
αρχών εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το
άρθρο 42 παρ. 3 του Ν.3982/11»
Σας γνωρίζουμε ότι εις τον Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143Α/2011), περιγράφονται
οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου.
Εις την παρ.1 του άρθρου 41 του Ν. 3982/11, αναφέρονται οι ορισμοί και τα
στοιχεία που προσδιορίζουν τα Επιχειρηματικά Πάρκα.
Επίσης, στο άρθρο 45 προσδιορίζεται ο τρόπος δημιουργίας του Ε.Π με την
σύσταση Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, υπό την νομική
μορφή της ανωνύμου εταιρείας.
Επειδή:
1. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Αιγίου και
κοινότητας Κουλούρας, όπως έχει εγκριθεί και εξακολουθεί να
ισχύει με την υπ΄αριθ. 46254/175870/13-5-1986 Απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 604Δ/1986), προβλέπει δημιουργία
ΒΙΠΕ στη θέση «Βουλομένο» της ΔΕ Αιγίου
2. Στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος (ΦΕΚ
1470Β/2003) προτείνεται στην εισηγητική έκθεση η ενεργοποίηση
Επιχειρηματικού Πάρκου στο Αίγιο
3. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για την βιομηχανία (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/20019),
διαπιστώνει την αναγκαιότητα ύπαρξης περιοχής με χρήση
επιχειρηματικού πάρκου στο Αίγιο, όπως τεκμηριωμένα θα
προσδιορίζεται από το Γ.Π.Σ
Προκύπτει σαφώς ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικού
πάρκου στην Δ.Ε Αιγίου.
Προς τούτο θα πρέπει να απευθυνθείτε, είτε στο Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γ.Γ Βιομηχανίας Πλ.
Κάνιγγος 20 ΤΚ. 10181 Αθήνα τηλ. 2103825790) είτε πιθανόν σε ανάλογες
υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδας –
Ιονίων, οι οποίες έχουν τις σχετικές αρμοδιότητες για την δημιουργία
Επιχειρηματικών Πάρκων, προκειμένου να λάβετε τις σχετικές οδηγίες για την
σύσταση της προβλεπομένης εκ του νόμου Ανωνύμου Εταιρείας Ανάπτυξης
(δύνασθε να λάβετε γνώση παρόμοιων διαδικασιών από την Έγκριση
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κανονισμού λειτουργίας ΒΙΠΕ Πατρών με το ΦΕΚ 3536Β/2012, από την
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΒΙΠΕ Φλώρινας με τον ΦΕΚ 2984Β/2013)».
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. 25/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1199/5-62015 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας, την
εισηγητική έκθεση του κ. Αθανάσιου Κάλπη και έλαβε υπόψη ότι: α) το
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Αιγίου και κοινότητας Κουλούρας,
όπως έχει εγκριθεί και εξακολουθεί να ισχύει με την υπ΄ αριθ.
46254/175870/13-5-1986 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 604Δ/1986),
προβλέπει δημιουργία ΒΙΠΕ στη θέση «Βουλομένο» της ΔΕ Αιγίου, β)Στο
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος (ΦΕΚ 1470Β/2003) προτείνεται στην εισηγητική
έκθεση η ενεργοποίηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο Αίγιο και γ)το Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την
βιομηχανία (ΦΕΚ 151ΑΑΠ/20019), διαπιστώνει την αναγκαιότητα ύπαρξης
περιοχής με χρήση επιχειρηματικού πάρκου στο Αίγιο, όπως τεκμηριωμένα
θα προσδιορίζεται από το Γ.Π.Σ καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3982/2011
(ΦΕΚ143Α/2011 και του άρθρου 73 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να παραπέμψει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας σύμφωνα
με το άρθρο 73 παρ. 4 του Ν.3852/2010 για λήψη σχετικής απόφασης λόγω
της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας του θέματος, δεδομένου ότι α) στο
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Αιγίου και κοινότητας Κουλούρας,
όπως έχει εγκριθεί και εξακολουθεί να ισχύει με την υπ΄αριθ.
46254/175870/13-5-1986 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 604Δ/1986),
προβλέπεται η δημιουργία ΒΙΠΕ στη θέση «Βουλομένο» της ΔΕ Αιγίου,
β)στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος (ΦΕΚ 1470Β/2003) προτείνεται η
ενεργοποίηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο Αίγιο και γ)στο Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την βιομηχανία
(ΦΕΚ 151ΑΑΠ/20019), διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ύπαρξης περιοχής με
χρήση επιχειρηματικού πάρκου στο Αίγιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2015.
Η Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 83
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά
Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Ανάκληση αδειών ίδρυσης & λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 2Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών
Καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Κ. Πρόεδρε, κ Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τη παρ.5 του άρθρου 28 του Ν.2130/93 η άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανακαλείται από
τον Δήμαρχο ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις εξής
περιπτώσεις:
α)αν εκδόθηκε από αναρμόδιο κατά τόπο όργανο.
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β)αν διαπιστωθεί, ότι είναι ελαττωματική από της εκδόσεώς της.
γ)αν ανακληθεί οριστικά η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, διότι
σύμφωνα με τις παρ. κβ του άρθρου 80 του Ν.3463/2006
(Φ.ΕΚ.114/τ.Α/8.6.2006) Υγειονομικής Διάταξης, η μεταφορά, η αλλαγή
επωνυμίας, η επέκταση του καταστήματος και η μεταβίβαση θεωρείται ίδρυση
νέου καταστήματος και απαιτείται έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
δ)Τρεις αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης και νέα παράβαση
Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας
λειτουργίας καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις
προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις
προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση της περίπτ. α παρ.2
άρθρο 2 Π.Δ. 180/79 εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής
αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται
οριστικά. (παρ.2 άρθρο 2 Π.Δ. 180/79, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
1
του
Π.Δ.457/90).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την
οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., για κάθε
παράβαση που βεβαιώνεται εντός έτους από την εκτέλεση της τρίτης
προσωρινής
αφαίρεσης
της
άδειας
και
μετά.
Προκειμένου να εφαρμοστεί εκ νέου η διάταξη απαιτείται η έκτιση, τριών
προσωρινών αφαιρέσεων και η εντός έτους βεβαίωση εκ νέου παράβασης.
(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 9422/06.04.2015)
Επιπλέον και σύμφωνα με τα υπ’αριθ.πρωτ.1020/6819/202/,1020/10671/34,
1020/10834/28, έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου,(3) καταστήματα
που λειτουργούν στον Δήμο μας και έχουν ήδη σφραγιστεί (4) φορές και κατά
την Αστυνομία προκύπτει η διασάλευση της Δημόσιας τάξης και προτείνει την
ανάκληση των παρακάτω αδειών :
1) Με το υπ’αριθ.πρωτ.1020/6819/202 /2-7-2015 έγγραφό τους , μας
γνωρίζει ότι για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που λειτουργεί στο
Αίγιο με την υπ΄ αριθ. 6342/98 άδεια στην οδό Νικολάου Σολιώτη
21 , ιδιοκτησίας Διονυσίου Τσάκωνα, έχουν εκτελεστεί (4) τέσσερις
δεκαήμερες Σφραγίσεις μέσα στο Α εξάμηνο του έτους 2015 καθώς
και εκκρεμεί και Πέμπτη σφράγιση .
Οι παρακάτω σφραγίσεις είναι οι εξής:
α)Η με αριθμό 1020/6819/185-ε από 23-1-2015 Απόφαση σφράγισης
β)Η με αριθμό 1020/6819/190-ε από 24-2-2015 Απόφαση σφράγισης
γ)Η με αριθμό 1020/6819/191-ε από 1-4-2015 Απόφαση σφράγισης
δ)Το με αριθμό 1020/6819/195-ε από 23-5-2015 Απόφαση σφράγισης
ε)έχει (3) παραβάσεις και έχει βγει έκθεση σφράγιση, περιμένουμε
την απόφαση σφράγισης δηλαδή το κατάστημα θα σφραγιστεί για
πέμπτη φορά.
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 εδ.
(β) του Π. Δ/τος 180/1979 (Α-46) και λαμβανομένων υπόψη την παραβατική
συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του καταστήματος προκύπτει η διασάλευση της
Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας από την λειτουργία του εν λόγω
καταστήματος, καθώς έχει σφραγιστεί (4) φορές μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
έτους 2015 , προτείνουμε την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας
του καταστήματος και την οριστική σφράγισή αυτού.
2) Με το υπ.αριθμ.1020/10671/34 έγγραφο τους μας γνωρίζει ότι για το
κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που λειτουργεί στο Αίγιο με την υπ΄ αριθ.
16477/13 άδεια στην οδό Βασιλέως Κων/νου 128 ιδιοκτησίας MITEVA
VALENTINA TOY IVAN έχουν εκτελεστεί (4) τέσσερις δεκαήμερες
σφραγίσεις με τα παρακάτω:
α) Η με αριθμό 1020/10671/23-Α από 13-8-2014 απόφαση σφράγισης.
β)Η με αριθμό 1020/10671/24-Θ από 26-11-2014 απόφαση σφράγισης
γ)Η με αριθμό 1020/10671/28-ΣΤ από 25-12-2014 Απόφαση
σφράγισης,
δ)Η με αριθμό 1020/10671/31-Β από 1-4-2015 Απόφαση σφράγισης
Εκκρεμεί (1) παράβαση με αριθμό 5173/14-γ από 6-4-2015 έγγραφο
του Τ.Α. Αιγίου.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 εδ.
(β) του Π. Δ/τος 180/1979 (Α-46) και λαμβανομένων υπόψη την παραβατική
συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του καταστήματος προκύπτει η διασάλευση της
Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας από την λειτουργία του εν λόγω
καταστήματος, καθώς έχει σφραγιστεί (4) φορές , προτείνουμε την ανάκληση
της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος και την οριστική
σφράγισή αυτού.
3) το υπ.αριθ.1020/10834/28 έγγραφό τους μας γνωρίζει ότι για το
κατάστημα ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ που λειτουργεί στο Αίγιο, με
την υπ΄ αριθ. 30866/14 άδεια στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 105,
ιδιοκτησίας ΜΑΣΤΡΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. , έχουν εκτελεστεί (4)
δεκαήμερες σφραγίσεις και εκκρεμεί και Πέμπτη σφράγιση με τα
παρακάτω:
α)Η με αριθμό 1020/10834/6-ε από 17-9-2014 Απόφαση σφράγισης.
β)Η με αριθμό 1020/10834/8-ε από 24-9-2014 Απόφαση σφράγισης
γ)Η με αριθμό 1020/10834/9-ε από 10-10-2014 Απόφαση σφράγισης
δ)Η με αριθμό 1020/10834/14-ε από 20-10-2014 Απόφαση σφράγισης.
ε)Η με αριθμό 1020/10834/24-ε από 1-7-2015 Απόφαση σφράγισης
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 εδ.
(β) του Π. Δ/τος 180/1979 (Α-46) και λαμβανομένων υπόψη την παραβατική
συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του καταστήματος προκύπτει η διασάλευση της
Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας από την λειτουργία του εν λόγω
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καταστήματος, καθώς έχει σφραγιστεί (4) φορές, καθώς και εκκρεμεί Πέμπτη
σφράγιση ,προτείνουμε την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος και την οριστική σφράγισή αυτού».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) 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 υπ’ αριθ. πρωτ. 1020/6819/202, 1020/10671/34 και
1020/10834/28 έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου και έλαβε
υπόψη τις διατάξεις περ. Α (ii) 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 ανάκληση των άδειων ίδρυσης και λειτουργίας των κάτωθι
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι έχουν ήδη σφραγισθεί (4)
φορές από το αρμόδιο Αστυνομικό τμήμα Αιγίου και συγκεκριμένα:
1) Την υπ’ αριθ. 6342/18-11-98 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΣΑΚΩΝΑ
που λειτουργεί στην οδό Νικολάου Σολιώτη 21 στο Αίγιο
2) Την
υπ’ αριθ. 16477/14-5-13 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας MITEVA VALENTINA
TOY IVAN που λειτουργεί στην οδό Βασιλέως Κων/νου 128 στο Αίγιο
3) Την υπ’ αριθ. 30866/30-7-14 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ- ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας
ΜΑΣΤΡΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε που λειτουργεί στην οδό
Ζωοδόχου Πηγής 105 στο Αίγιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2015
H Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 84
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20)
Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη,
3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και
5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής & μουσικών
οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων του
Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Κ. 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 μουσικής και
μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ μπαρ
κ.λ.π.), που προβλέπονται από τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις και τα οποία
βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων.
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Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας υποβάλλουμε πλήρης φακέλους δικαιολογητικών
που μας κατέθεσαν οι κατωτέρω για άδεια μουσικής, και σας παρακαλούμε να
αποφασίσετε σχετικά:
1. Χρήστου Δημόπουλου του Ιωάννη για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΟΠΕΝ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Αλυκή Αιγίου και λειτουργεί με την
υπ.αριθ.5547/22-4-2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
2. Γεώργιου Πετράκη του Δημοσθένη, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,
που βρίσκεται στο Λαμπίρι του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την
υπ.αριθ.πρωτ.56/5-8-1996 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
3. Χρήστος Γιαννόπουλος του Παύλου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»,
που βρίσκεται στην Κουλούρα Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την
υπ.αριθ.πρωτ.40969/3-10-2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος.
4. Παναγιώτη Σπηλιοτόπουλου του Ανδρέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ –
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ», που βρίσκεται στην παραλία
Βαλιμιτίκων
του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την
υπ.αριθ.πρωτ.28574/4-7-2012
άδεια
ίδρυσης
και
λειτουργίας
καταστήματος.
5. Δημήτριου Κατσούρη του Γεωργίου, για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται στην Αιγείρα του Δήμου Αιγιαλείας
και λειτουργεί με την υπ.άριθ.πρωτ.16/10-3-1993 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
6. Φωτεινής Γκότση του Παναγιώτη, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΡ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΜΠΑΡ)», που βρίσκεται στην Αλυκή Αιγίου και λειτουργεί με την
αριθ.πρωτ.29591/23-7-2014
άδεια
ίδρυσης
και
λειτουργίας
καταστήματος
7. Γεώργιου Αδαμόπουλου του Δημητρίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην ΜΠΟΥΚΑ ΚΑΜΑΡΩΝ του
Δήμου Αιγιαλείας που λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.9523/10/6/2015
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
8. Χρήστου Παλαιολογόπουλου του Ανδρέα
για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στο Δερβενάκι του Δήμου Αιγιαλείας
και λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.1321/3-4-2001 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
9. ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ για μουσική βραδιά που θα
πραγματοποιηθεί στην παραλία Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας στις 10-72015 2015, η οποία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις 40 παραστάσεις που
έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Αιγιαλείας .
10. ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ για συναυλία που θα
πραγματοποιηθεί στην Παραλία Ριζομύλου στις 31 Ιουλίου 2015 η οποία
συμπεριλαμβάνεται μέσα στις 40 παραστάσεις που έχουν εγκριθεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας
11. ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α για συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην Παραλία
Ακράτας στις 4 Αυγούστου 2015 η οποία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις 40
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παραστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δμου
Αιγιαλείας .
12. Νικόλαου Λάγαρη του Βασιλείου για το κατάστημα ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ που
βρίσκεται στην Παναγοπούλα Δ. Αιγιαλείας και λειτουργεί με την
υπ.αριθ.πρωτ.13835/21-4-2014
άδεια
ίδρυσης
και
λειτουργίας
καταστήματος.
13. Παναγιώτη Ράλλη του Κων/νου για το κατάστημα ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ
που βρίσκεται στην Παραλία Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με
την υπ.αριθ.πρωτ.25097/29-6-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος.
14 . Ιωάννη Μούζουλα του Κων/νου για το κατάστημα ΣΝΑΚ ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ που βρίσκεται στην Παραλία Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την αριθμ.πρωτ.19652/4-6-2015 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
15. Κω/νου Δημητρίου του Παναγιώτη για το κατάστημα ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ
που βρίσκεται στην παραλία Πορωβίτσας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την υπ.άριθ.πρωτ.63562/23-6-2012 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) 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 μουσικής και μουσικών οργάνων
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους :
1) ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ του Ιωάννη για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΟΠΕΝ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Αλυκή Αιγίου και λειτουργεί με την
υπ.αριθ.5547/22-4-2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
2) ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡΑΚΗ του Δημοσθένη, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στο Λαμπίρι του Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.56/5-8-1996 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος.
3) ΧΡΗΣΤΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ του Παύλου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.40969/3-10-2013 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟ του Ανδρέα, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ», που βρίσκεται στην παραλία
Βαλιμιτίκων
του
Δήμου
Αιγιαλείας
και
λειτουργεί
με
την
υπ.αριθ.πρωτ.28574/4-7-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
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5)

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΤΣΟΥΡΗ του Γεωργίου, για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Αιγείρας του
Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.άριθ.πρωτ.16/10-3-1993 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
6) ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΚΟΤΣΗ του Παναγιώτη, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΜΠΑΡ)», που βρίσκεται στην Αλυκή Αιγίου και λειτουργεί με την
αριθ.πρωτ.29591/23-7-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
7) ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ του Δημητρίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Μπούκα Καμαρών του Δήμου
Αιγιαλείας που λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.9523/10/6/2015 άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος.
8) ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟ του Ανδρέα για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στο Δερβενάκι του Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.1321/3-4-2001 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος.
9) ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. για μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στην παραλία
Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας στις 10-7-2015 2015, η οποία συμπεριλαμβάνεται
μέσα στις 40 παραστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δ. Αιγιαλείας .
10) ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α για συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην Παραλία
Ριζομύλου στις 31 Ιουλίου 2015 η οποία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις 40
παραστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Αιγιαλείας
11) ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α για συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην Παραλία Ακράτας
στις 4 Αυγούστου 2015 η οποία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις 40 παραστάσεις
που έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας
12) ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΓΑΡΗ του Βασιλείου για το κατάστημα ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ που
βρίσκεται στην Παναγοπούλα Δ. Αιγιαλείας και λειτουργεί με την
υπ.αριθ.πρωτ.13835/21-4-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
13) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΑΛΛΗ του Κων/νου για το κατάστημα ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ που βρίσκεται στην Παραλία Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.25097/29-6-2014 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
14) ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΖΟΥΛΑ του Κων/νου για το κατάστημα ΣΝΑΚ ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ που βρίσκεται στην Παραλία Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την αριθμ.πρωτ.19652/4-6-2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος.
15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Παναγιώτη για το κατάστημα
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ που βρίσκεται στην παραλία Πορωβίτσας Ακράτας Δήμου
Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.άριθ.πρωτ.63562/23-6-2012 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2015.
H 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
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 85
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά
Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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.: 20815/25-6-2015
εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου &
Πολιτικής Προστασίας περί κοπής πεύκου εξωτερικά του κοινοτικού
γραφείου της Τ.Κ Κουλούρας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.:
20815/25-6-2015 έγγραφο, Τεχνική Έκθεση για ένα δένδρο (πεύκο) που
βρίσκεται εξωτερικά του κτιρίου του Κοινοτικού Γραφείου της Τ.Κ
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Κουλούρας στην Δ.Ε Αιγίου, που έχει ως εξής: «Κατόπιν αυτοψίας που
διενεργήθηκε στις 24-6-2015 και ημέρα Τετάρτη, διαπιστώθηκε πως ένα (1)
δένδρο (πεύκο) που βρίσκεται εξωτερικά του κτιρίου του Κοινοτικού
Γραφείου της Τ.Κ Κουλούρας επί της οδού Κοντόπουλου Γεώργιου, του
Δήμου Αιγιαλείας έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου. Το εν λόγω
δέντρο δεν έχει κάποιο πρόβλημα, είτε στην ανάπτυξή του, ή στην ευρωστία
του κλπ. Ωστόσο έχει μεγάλες επιφανειακές ρίζες, είναι ιδιαίτερα ψηλό και η
κόμη του αναπτύσσεται σε μεγάλο ύψος από το έδαφος. Όλα τα παραπάνω το
καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο στους ανέμους που πνέουν στην περιοχή με
μεγάλο κίνδυνο να εκριζωθεί προκαλώντας βλάβες στο κτίριο ή ατυχήματα
στους περαστικούς.
Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι οι ρίζες του είναι
επιφανειακές και μέρος αυτών, εκτός του ότι έχουν ανασηκώσει τις πλάκες
του πεζοδρομίου, έχουν εισχωρήσει στο κτίριο προκαλώντας φθορές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συνιστάται η κοπή του πεύκου και
η αντικατάστασή του από δύο δέντρα ξυλοκερατιάς ύψους δύο μέτρων και
πενήντα εκατοστών (2,5μ), τα οποία είναι επίσης αειθαλή, έτσι ώστε να
διατηρηθεί το μικροκλίμα της συγκεκριμένης περιοχής.
Η θέση του δέντρου ορίζεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα».
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.: 20815/25-6-2015 έγγραφο του Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας
με την Τεχνική Έκθεση αυτού και τις συνημμένες φωτογραφίες, την αίτηση
του Προέδρου της Τ.Κ Κουλούρας κ. Παναγιώτη Λιακάκου 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
Να εγκρίνει την κοπή ενός δένδρου – πεύκου που βρίσκεται
εξωτερικά του Κοινοτικού Γραφείου της Τ.Κ Κουλούρας του Δήμου
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα επί της οδού Κοντόπουλου Γεώργιου και την
αντικατάσταση αυτού από δύο δένδρα ξυλοκερατιάς ύψους δυο μέτρων και
πενήντα εκατοστών (2,5μ) τα οποία είναι αειθαλή και έτσι θα διατηρηθεί το
μικροκλίμα της συγκεκριμένης περιοχής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 86
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά
Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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.: 10264/27-4-2015
εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου &
Πολιτικής Προστασίας περί κοπής δένδρου (μουριάς) επί της οδού
Αιγιαλέως 62 στην Δ.Κ Αιγίου».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.:
10264/27-4-2015 έγγραφο, Τεχνική Έκθεση για ένα δένδρο (μουριά) που
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βρίσκεται επί της οδού Αιγιαλέως 62, που έχει ως εξής: «Κατόπιν αυτοψίας
που διενεργήθηκε στις 16/04/2015 και ημέρα Πέμπτη, διαπιστώθηκε πως ένα
(1) δέντρο-μουριά φύεται επί της οδού Αιγιαλέως στον αριθμό 62 στην ΔΚ
Αιγίου. Ο κορμός του συγκεκριμένου δέντρου αναπτύσσεται κατά το ένα ήμισυ
σε ιδιωτικό χώρο και κατά το άλλο ήμισυ επί του πεζοδρομίου. Το
συγκεκριμένο δέντρο έχει δεχτεί κατά το παρελθόν, επέμβαση τομής στον
κορμό, χαμηλά προκειμένου να μην ενοχλεί την διάβαση των πεζών. Η τομή
έχει γίνει κάθετα επί το πεζοδρομίου με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκεται στην
ίδια νοητή ευθεία με παρακείμενο στύλο της ΔΕΗ, ώστε να μην εξέχει
(φαίνεται και στις συν/νες φωτογραφίες). Έτσι λοιπόν το δέντρο ενοχλεί από
κοινού με τον στύλο της ΔΕΗ την διάβαση των πεζών επί του πεζοδρομίου.
Τέλος το εν λόγω δέντρο δεν έχει κάποιο πρόβλημα, είτε στην ανάπτυξή του, ή
στην ευρωστία του κλπ και ως εκ τούτου δεν συνιστάται η κοπή του.
Η θέση του δέντρου ορίζεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα».
Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου με την αριθ. 48/2015 απόφαση της
εκφράζει αρνητική γνώμη περί κοπής δένδρου μουριάς επί της οδού
Αιγιαλέως 62.
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.: 10264/27-4-2015 έγγραφο του Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας
με την Τεχνική Έκθεση αυτού και τις συνημμένες φωτογραφίες, την αριθ.
48/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, την αίτηση της κ. Κονδύλη Μαρίας 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
Να μην εγκρίνει την κοπή ενός δένδρου – μουριάς που βρίσκεται επί
της οδού Αιγιαλέως 62 στο Αίγιο, διότι σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση
του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας δεν συνίσταται η κοπή αυτού αφού δεν
έχει κάποιο πρόβλημα είτε στην ανάπτυξη ή στην ευρωστία του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 86/2015.
Η Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20)
Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη,
3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και
5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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.: 14877/15-5-2015 εγγράφου του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
περί κοπής δένδρων (κυπαρισσίων) επί του Κοινοτικού κοιμητηρίου της Τ.Κ
Ζήριας της Δ.Ε Ερινεού».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 14877/15-5-2015
έγγραφο, Τεχνική Έκθεση για την κοπή επτά δένδρων που βρίσκονται εντός του
Κοινοτικού κοιμητηρίου Τ.Κ Ζήριας στην Δ.Ε Ερινεού – Συμπολιτείας Δήμου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής: «Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις
12/05/2015 και ημέρα Τρίτη, διαπιστώθηκε πως επτά (7) δέντρα-κυπαρίσσια
φύονται εντός του Κοινοτικού Κοιμητηρίου της ΤΚ Ζήριας στην ΔΕ Ερινεού –
Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας. Τα συγκεκριμένα δέντρα αναπτύσσονται
ορθόκλαδα, και φυσιολογικά. Πέντε (5) από τα επτά παραπάνω δέντρα είναι υγιή
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και εκτός από μερικούς ξηρούς κλάδους δεν παρουσιάζουν εμφανή σημάδια
ασθένειας. Τέσσερα από τα παραπάνω δέντρα, σχηματίζουν συστάδα με τα δύο από
αυτά να φύονται εσωτερικά χωρίς να έχουν ιδιαίτερο χώρο για την φυσιολογική
ανάπτυξή τους και να παρουσιάζουν πολλούς ξερούς κλάδους στο εσωτερικό τους
καθώς δεν δέχονται επαρκή αερισμό και φως.
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα συγκεκριμένα δέντρα φύονται δίπλα σε
ταφεία, έχοντας προκαλέσει ήδη μικρορηγματώσεις στα μάρμαρα κάποιων από
αυτά. Επιπλέον το γεγονός ότι κατά τον μήνα Φλεβάρη όταν έπνεαν στην περιοχή
δυνατοί άνεμοι εκκριζώθηκε υγιέστατο κυπαρίσσι χωρίς εμφανή σημάδια
ασθένειας προκαλώντας ζημιά σε δύο ταφεία υποδεικνύει ότι τα εν λόγω δέντρα
είναι γερασμένα με ασθενές ριζικό σύστημα, αδύναμο να προσφέρει μεγάλη
στήριξη (γι΄ αυτό και έχουν αυτούς τους ξερούς κλάδους). Συνιστάται η προληπτική
κοπή των ανωτέρω (7) δέντρων προκειμένου να μην προκληθούν περαιτέρω
ζημιές στα ταφεία αλλά και προκειμένου να μην παρατηρηθεί νέο φαινόμενο
εκκρίζωσης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Συμπληρωματικά συνιστάται η
αντικατάστασή τους από δέκα (10) δέντρα ύψους 2,5 μέτρων τα οποία θα
φυτευτούν περιμετρικά του κοιμητηρίου σε θέσεις όπου θα υπάρχει αρκετός χώρος
ανάπτυξης.
Η θέση του δέντρου ορίζεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα».
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.: 14877/15-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας με την Τεχνική
Έκθεση αυτού και τις συνημμένες φωτογραφίες, την αίτηση του κ. Βασίλειου
Γλωσσίδη - Προέδρου της Τ.Κ Ζήριας 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
Να εγκρίνει την κοπή επτά δένδρων –κυπαρισσιών που βρίσκονται εντός
του Κοινοτικού κοιμητηρίου της Τ.Κ Ζήριας της Δ.Ε Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας,
λόγω ζημιών στα ταφεία αλλά και αποφυγής νέων φαινομένων εκρίζωσης από
ακραία καιρικά φαινόμενα και την αντικατάσταση τους από δέκα άλλα δένδρα
ύψους 2,5 μ. τα οποία θα φυτευτούν περιμετρικά του κοιμητηρίου και σε θέσεις
όπου θα υπάρχει αρκετός χώρος ανάπτυξης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Αιγιαλείας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2015.
Η Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 88
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά
Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 1/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
μίσθωσης οικοπέδου επί της οδού Ανδρέου Λόντου 23 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 εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 1/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη για την μίσθωση
οικοπέδου επί της οδού Ανδρέου Λόντου 23 στο Αίγιο, κατόπιν αιτήματος
των κ.κ Παπαδημητρίου Γεωργίου και Παπαδημητρίου Μιχαήλ για το
οικόπεδο 189,90 m2 που διαθέτουν επί της οδού Ανδρέου Λόντου 23 στο
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Αίγιο (έναντι Δημαρχείου) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για χώρος
στάθμευσης».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής λέγει ότι κρίνεται αναγκαία
η μίσθωση οικοπέδου πλησίον του Δημαρχείου λόγω αυξημένης κίνησης
των δημοτών και των επισκεπτών για την εξυπηρέτησή τους από τις
υπηρεσίες του Δήμου (πολιτικοί γάμοι – ληξιαρχικές πράξεις κ.λ.π) και
προτείνει την λήψη απόφασης για μίσθωση κατάλληλου οικοπέδου με
δημοπρασία.
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 τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την αριθ. 1/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου και έλαβε
υπόψη το γεγονός ότι το κέντρο της πόλης του Αιγίου δέχεται μεγάλο
αριθμό επισκεπτών και δημοτών για εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του
Δημαρχείου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3464 και
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010)
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αναγκαιότητα μίσθωσης από τον Δήμο Αιγιαλείας
οικοπέδου 200 τ.μ. περίπου, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης
(παρκινγκ) στην Δ.Κ Αιγίου και συγκεκριμένα πλησίον του κεντρικού
Δημοτικού Καταστήματος με δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2015.
Ο 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
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 89
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα
είκοσι (20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα
(9) Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 33/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου
περί ενοικίασης ιδιόκτητου οικοπέδου επί της οδού Κορίνθου 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 εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 33/2015
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη κατόπιν
αιτήματος των κ.κ Σπανού Αθανασίας και Κωνσταντίνας, περί
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παραχώρησης οικοπέδου ιδιοκτησίας τους, επί της οδού Κορίνθου
(όπισθεν επιχείρησης ΘΡΑΚΑ) προς ενοικίαση ως Δημοτικό χώρο
στάθμευσης από τον Δήμο Αιγιαλείας».
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 αριθ. 33/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου και
έλαβε υπόψη ότι το προσφερόμενο οικόπεδο για ενοικίαση είναι μικρής
εκτάσεως και λίγων θέσεων, καθώς και το γεγονός ότι η οδός Κορίνθου
είναι πολυσύχναστη και ενδεχομένως να δυσχεραίνεται η έξοδος –
είσοδος σε αυτό και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 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 απόρριψη
της αριθ. 33/2015 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί ενοικίασης ιδιόκτητου
οικοπέδου επί της οδού Κορίνθου (όπισθεν της επιχειρήσεως «ΘΡΑΚΑ»)
στο Αίγιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2015.
Ο 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
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 90
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20)
Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη,
3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη
και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας,
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 34/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
μετακίνησης κάδου απορριμμάτων από την οδό Αιγιαλέως και
Φεϋζοπούλου στο Αίγιο».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 34/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει αρνητική γνώμη στην μετακίνηση
κάδου απορριμμάτων από την οδό Αιγιαλέως και Φεύζοπούλου, κατόπιν
σχετικού αιτήματος της κας Πράσινου Αντωνίας (η οποία επικαλείται λόγους
υγείας), σύμφωνα και με την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας η οποία έχει ως εξής: «Με την αρ. πρωτ.
36276/15.09.2014 αίτησή της η κα Πρασίνου Αντωνία αιτείται την μετακίνηση
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κάδων που βρίσκονται στην οδό Αιγιαλέως και Φεϋζοπούλου για λόγους υγείας
(χωρίς την προσκόμιση κάποιου παραστατικού). Η κα Πρασίνου κατά την
διάρκεια επίσκεψής της στην Υπηρεσία, μας υπέδειξε σαν κατάλληλη θέση την
τοποθέτηση του κάδου απορριμμάτων στην οδό Φεϋζοπούλου και στην ανάντη
μεριά.
Κατόπιν των ανωτέρω διενεργήθηκε αυτοψία προκειμένου να καθοριστεί
νέα θέση για τους κάδους που βρίσκονται εκεί (συνημμένο σκαρίφημα, θέση Α)
και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
1) Η ύπαρξη ενός (01) κάδου απορριμμάτων και (01) κάδου ανακύκλωσης
και βρίσκονται και οι δύο στην ανάντη πλευρά και δεξιά σύμφωνα με την
κατεύθυνση των οχημάτων. (φωτ. 2,3,4)
2) Σε όλο το μήκος του δρόμου η στάθμευση των οχημάτων είναι στην δεξιά
πλευρά, ενώ ο δρόμος είναι μονής κατεύθυνσης με κατεύθυνση των
οχημάτων προς την οδό Σολωμού (φωτ. 1).
3) Σε όλο το μήκος του δρόμου υπάρχουν οικίες με χαμηλά παράθυρα,
γκαράζ και μία επιχείρηση (σχολή TAE KWO DO) (φωτ. 1,2,3,4).
4) Στην οδό Φεϋζοπούλου και στην ανάντη μεριά υπάρχουν με την σειρά δύο
είσοδοι για το κατάστημα χαρτικών και στην συνέχεια απαγόρευση για
παρκάρισμα λόγου εισόδου – εξόδου οχημάτων από την πολυκατοικία.
Οπότε η τοποθέτηση των κάδων επί της συγκεκριμένης οδού θα έχει σαν
αποτέλεσμα αυτό να γίνει σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την οδό
Αιγιαλέως όπου κινείται το απορριμματοφόρο όχημα.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η
τοποθέτηση των κάδων πρέπει να γίνει:
Α) στην πλευρά της στάθμευσης των οχημάτων,
Β) σε σημείο τέτοιο το οποίο να βρίσκεται κοντά στην πορεία του
απορριμματοφόρου οχήματος,
θεωρείται σαν η πλέον ενδεδειγμένη θέση των κάδων, αυτή στην οποία
ήδη βρίσκονται γεγονός που ενισχύεται και από το ότι οι κάδοι αυτοί κυρίως
συγκεντρώνουν τα απορρίμματα της πολυκατοικίας έμπροσθεν της οποίας
βρίσκονται αλλά και της ακριβώς απέναντί της.
Σαν δεύτερη εναλλακτική λύση για την τοποθέτηση αυτών, είναι να
τοποθετηθούν δεξιά και αριστερά στην έξοδο της οδού Φεϋζοπούλου και
συγκεκριμένα να παραμείνει ο κάδος ανακύκλωσης στο σημείο που βρίσκεται
και ο κάδος απορριμμάτων ακριβώς απέναντί του στην κατάντη και δεξιά
πλευρά του δρόμου (συνημμένο σκαρίφημα). Στην περίπτωση όμως αυτή θα
πρέπει να τοποθετηθεί καθρέπτης στην απέναντι πλευρά της οδού, καθώς τα
οχήματα που θα εξέρχονται από την οδό Φεϋζοπούλου, θα έχουν μειωμένη
ορατότητα για τα κινούμενα οχήματα της οδού Αιγιαλέως»
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
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
την αριθ. 34/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 15995/11-52015 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του
Δήμου Αιγιαλείας με συνημμένη εισηγητική έκθεση και σκαρίφημα, την
αίτηση της κ. Πράσινου Αντωνίας χωρίς συνημμένη ιατρική γνωμάτευση 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
Να εγκρίνει την αριθ. 34/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου με την οποία
απορρίπτεται το αίτημα περί μετακίνησης κάδων από την οδό Αιγιαλέως &
Φεϋζοπούλου στο Αίγιο σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 90/2015.
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
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 91
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά
Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 35/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων στη συμβολή των οδών Ρήγα
Φεραίου & Αναπαύσεως 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 με την αριθ. 35/2015 απόφαση της
εκφράζει θετική γνώμη στο αίτημα του 7ου νηπιαγωγείου Αιγίου περί
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τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων στην συμβολή των οδών Ρήγα
Φεραίου & Αναπαύσεως.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας με το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 12832/21-4-2015 έγγραφο του
γνωμοδοτεί θετικά για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων που να
αναγράφουν «7ο Νηπιαγωγείο» στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και
Αναπαύσεως και επί της οδού Αναπαύσεως στο ύψος του Νηπιαγωγείου.
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
την αριθ.: 35/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 12832/214-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών - Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών &Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου
Αιγιαλείας, το αίτημα της κας Ρέλλα Μαρίας - Προϊσταμένης του 7ου
Νηπιαγωγείου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αριθ. 35/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου για την
τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, μια στη συμβολή των οδών Ρήγα
Φεραίου και Αναπαύσεως στο Αίγιο και μια επί της οδού Αναπαύσεως στο
ύψος του 7ου Νηπιαγωγείου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου
τμήματος της Δ/νσης Τεχνική Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2015.
Η Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος
της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 37/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 10 στο
Αίγιο».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 37/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη περί χορήγησης
θέσης στάθμευσης επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 10 κατόπιν αιτήματος
του κ. Αλέξανδρου Κατσιβάλη.

1

Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου με το υπ΄ αριθ. πρωτ.:
10889/21-4-2015 έγγραφο του γνωμοδοτεί ως εξής:
«Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι
γνωμοδοτούμε θετικά για την χορήγηση θέσης στάθμευσης στον κ. Κατσιβάλη
Αλέξανδρο για την εξυπηρέτηση της αδερφής του κας Κατσιβάλη Ελένης, η
οποία διαμένει μόνιμα μαζί του, όπως δηλώνει υπεύθυνα με την από 16-4-2015
υπεύθυνη δήλωση του. Η κα. Κατσιβάλη Ελένη σύμφωνα με την από 7-7-2014
γνωμάτευση της Διεύθυνσης αναπηρίας και ιατρικής της εργασίας πάσχει από
ασθένεια με συνολική αναπηρία 81%.
Σας ενημερώνουμε ότι για το Δήμο Αιγιαλείας ισχύουν οι παρακάτω
κανονιστικές αποφάσεις:
 Με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
αποφασίστηκε ότι «εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτων χορηγείται ύστερα από αίτηση, μόνο σε άτομα με Ειδικές
Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν
άδεια πολεοδομίας για πάρκιν στην οικοδομή τους».
 Με την υπ’ αριθμ. 205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η
οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 192/2007 αποφασίστηκε
ότι «για το σκέλος που αφορά την χορήγηση θέσης στάθμευσης σε
ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με
ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%».
Η θέση που προτείνεται από την υπηρεσία μας για τη χορηγούμενη θέση
στάθμευσης είναι απέναντι από το κτίσμα που βρίσκεται στην οδό Μάρκου
Μπότσαρη 10 και φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες. Η εν λόγο θέση θα
οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος διαστάσεων 2,50 x5,50
μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται
η πινακίδα του οχήματος εξυπηρέτησης και ο αριθμός της απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση μαζί με τα συνημμένα της
και παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου,
την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζώης για περαιτέρω
ενέργειες».
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.: 37/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10889/21-42015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών - Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών &Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Αιγιαλείας, το αίτημα
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του κ. Κατσιβάλη Αλέξανδρου με συνημμένη την Πιστοποίηση Αναπηρίας
της αδερφής του Κατσιβάλη Ελένης με ποσοστό 81%, η οποία χρήζει
βοήθειας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου, και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) καθώς
και 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αριθ. 37/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου περί χορήγησης
μιας θέσης στάθμευσης στον κ. Κατσιβάλη Αλέξανδρο για την εξυπηρέτηση
της αδερφής αυτού κας Ελένης Κατσιβάλη λόγω αναπηρίας, επί της οδού
Μάρκου Μπότσαρη 10 στο Αίγιο, η οποία θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί
του οδοστρώματος διαστάσεων 2,50 x5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και
πινακίδα επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται η πινακίδα του οχήματος
εξυπηρέτησης και ο αριθμός της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος
και σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2015.
Η Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος
της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 38/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
χορήγησης θέσης στάθμευσης στην οδό Ολύμπου 7 στο Αίγιο».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 38/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει αρνητική γνώμη στο αίτημα του κ.
Μπελεζώνη Θεοφάνη περί χορήγησης θέσης στάθμευσης λόγω προβλημάτων
υγείας και ανάγκης συνεχούς μετακίνησης του, στην οδό Ολύμπου 7 στο
Αίγιο.
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Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου με το υπ΄ αριθ. πρωτ.:
14225/8-5-2015 έγγραφο του γνωμοδοτεί αρνητικά διότι από τον έλεγχο των
δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν δεν προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας
που απαιτείται για την χορήγηση θέσης στάθμευσης και λαμβάνοντας υπόψη
τις αριθ. 192/2007 και 205/2008 κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου σύμφωνα με τις οποίες η παραχώρηση θέσης στάθμευσης
χορηγείται μόνο σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ημιπληγικούς, 4/πληγικους, σε
όσου έχουν άδεια πολεοδομίας για παρκινγκ στην οικοδομή τους και σε
όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 80%.
Τέλος ενημερωτικά σας γνωρίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
Αιγιαλείας με την αριθ. 272/2015 απόφαση ανακάλεσε την αριθ. 123/2006
απόφαση του, με την οποία είχε χορηγήσει θέσης στάθμευσης στον κ.
Μπελεζώνη Θεοφάνη, προκειμένου να διευκολύνεται η μετακίνηση της
άρρωστης συζύγου του η οποία απεβίωσε σύμφωνα με το υπ΄αριθ.635/7-42015 Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης».
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:
1) την αριθ.: 38/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου,
2) το υπ’ αριθ. πρωτ.:14225/8-5-2015 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών
Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών,
Υδραυλικών
&Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας,
3) το αίτημα του κ. Θεοφάνη Μπελεζώνη
4) την αριθ. 272/2015 απόφαση Δ.Σ Αιγιαλείας
5) τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) και
6) 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αριθ. 38/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου με την οποία
απορρίπτεται το αίτημα του κ. Θεοφάνη Μπελεζώνη για χορήγηση θέσης
στάθμευσης στην οδό Ολύμπου 7 στο Αίγιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 93/2015.
Η Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 94
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος
της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 39/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου κατοικίας επί της οδού
Επισκόπου Τιμοθέου 37 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 αριθ. 39/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη στο αίτημα του κ.
Αμορούζου Ιωάννη περί απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου
κατοικίας επί της οδού Επισκόπου Τιμοθέου 37 στο Αίγιο.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου με το υπ΄ αριθ. πρωτ.:
1

16673/14-5-2015 έγγραφο του μας γνωρίζει ότι ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του
πεζοδρομίου εκατέρωθεν της εισόδου της κατοικίας επί της οδού Επισκόπου
Τιμοθέου 37, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, είναι περίπου 40 εκατοστά
και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην είσοδο της κατοικίας από
υποβασταζόμενο άτομο κάνοντας χρήση του πεζοδρομίου. Η Υπηρεσία
γνωμοδοτεί θετικά στην απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν
της εισόδου της κατοικίας και για πλάτος 1,50 μέτρα, έτσι ώστε να μπορεί να
εισέρχονται και να εξέρχονται από την κατοικία ελεύθερα οι διαμένοντες
αλλά και οι επισκέπτες αυτής.
Η εν λόγω απαγόρευση της στάθμευσης θα υλοποιηθεί με ισομήκη
κίτρινη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος ενώ τα έξοδα 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.: 39/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 16673/14-52015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών - Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών &Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας με τις συνημμένες φωτογραφίες, το αίτημα του κ.
Αμορούζου Ιωάννη και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) καθώς και 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αριθ. 39/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου περί
απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου κατοικίας επί της οδού
Επισκόπου Τιμοθέου 37 στο Αίγιο, στον κ. Αμορούζο Ιωάννη για την
εξυπηρέτηση συγγενικού του ατόμου (κα Σπανού Άννα) που υποβαστάζεται
λόγω πολλαπλών προβλημάτων, για να εισέλθει σε αυτή διότι το πεζοδρόμιο
είναι περίπου 40 εκατοστά και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η χρήση του
πεζοδρομίου για την είσοδο στη κατοικία.
Η εν λόγω απαγόρευση της στάθμευσης θα υλοποιηθεί με ισομήκη
κίτρινη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος σύμφωνα με τις υποδείξεις του
αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
και τα έξοδα θα βαρύνουν τον αιτούντα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 94/2015.
Η Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος
της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 40/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
απαγόρευσης στάθμευσης επί της παρόδου Αγίων Αποστόλων».
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,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 40/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει αρνητική γνώμη στο αίτημα της
κας Άρτεμις Παναγιωτακοπούλου περί απαγόρευσης στάθμευσης επί της
παρόδου Αγίων Αποστόλων.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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του Δήμου, με το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 11725/14-5-2015 έγγραφο του μας
γνωρίζει ότι ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία,
γνωμοδοτεί αρνητικά για την απαγόρευση στάθμευσης επί της παρόδου της
Αγ. Αποστόλων και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά της ιδιοκτησίας της κας
Παναγιωτακοπούλου Άρτεμις – Αγγελικής διότι δεν συντρέχουν σοβαροί
λόγοι».
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.: 40/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 11725/14-52015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών - Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών &Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας με τις συνημμένες φωτογραφίες, το αίτημα της κας
Παναγιωτακοπούλου Άρτεμις - Αγγελικής και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) καθώς και 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αριθ. 40/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου περί
απόρριψης αιτήματος της κας Παναγιωτακοπούλου Άρτεμις - Αγγελικής για
απαγόρευση στάθμευσης επί της παρόδου Αγίων Αποστόλων στο Αίγιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 95/2015.
Η Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος
της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 5/2015 απόφασης της Τ.Κ Αιγών περί
προμήθειας και τοποθέτησης κατατοπιστικών πινακίδων για το Αρχαίο
Θέατρο της Κοινότητας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Τοπική Κοινότητα Αιγών μας απέστειλε την αριθ. 5/2015 απόφαση
σύμφωνα με την οποία ζητά την προμήθεια και τοποθέτηση κατατοπιστικών
πινακίδων για το Αρχαίο Θέατρο της Κοινότητας σε δυο σημεία επί της
Π.Ε.Ο και σε ένα πλησίον του χώρου του Αρχαίου Θεάτρου».
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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.: 5/2015 απόφαση της Τ.Κ Αιγών και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική
συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1) Να εγκρίνει την τοποθέτηση μιας πινακίδας πληροφοριακής πλησίον
του χώρου του Αρχαίου Θεάτρου Αιγών, σύμφωνα με την αριθ. 5/2015
απόφαση της Τ.Κ Αιγών
2) Να διαβιβάσει το αίτημα της Κοινότητας, για την τοποθέτηση δύο
επιπλέον πληροφοριακών πινακίδων για το Αρχαίο Θέατρο Αιγών επί
της Π.Ε.Ο, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
λόγω αρμοδιότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2015.
Η Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος
της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 3/2015 απόφασης Τ.Κ Ακράτας περί
μεταφοράς του αγάλματος Χρ. Χωμενίδη στον αύλειο χώρο του
πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησις».
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 Τοπική Κοινότητα Ακράτας μας απέστειλε την αριθ. 3/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία προτείνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου
την μεταφορά του αγάλματος ΧΡ. ΧΩΜΕΝΙΔΗ από τον πεζόδρομο της οδού
Κανελλοπούλου, δεδομένου ότι η υπ΄ αριθ. 137/2012 απόφαση της ΕΠΖ για
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μεταφορά του στην συμβολή των οδών Περεσιάδου & Κανελλοπούλου σε
δημοτικό χώρο δεν υλοποιήθηκε, στον αύλειο χώρο του πολιτιστικού
Συλλόγου «Αναγέννησις» για την καλύτερη προβολή και προστασία του από
φθορές που προκαλούνται από ασυνείδητους περαστικούς λόγω και του
μειωμένου φωτισμού στον πεζόδρομο. Επίσης μας γνωρίζει την σύμφωνη
γνώμη της οικογένειας Χ. Χωμενίδη καθώς και του ΔΣ του Συλλόγου
Αναγέννησις».
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
την αριθ.: 3/2015 απόφαση της Τ.Κ Ακράτας και έλαβε υπόψη την αριθ.
137/2012 προγενέστερη απόφαση της ΕΠΖ καθώς και το γεγονός (που
προκύπτει από την απόφαση της Κοινότητας) ότι η οικογένεια και ο Σύλλογος
αποδέχεται την μεταφορά του αγάλματος στον αυλειο χώρο του και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της αριθ. 137/2012 απόφαση της ΕΠΖ για την
μεταφορά του αγάλματος «Χρ. Χωμενίδη» και συγκεκριμένα την μεταφορά
αυτού από τον πεζόδρομο της οδού Κανελλοπούλου στο αύλειο χώρο του
πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννησις» για την καλύτερη προβολή και
προστασία του από φθορές που προκαλούνται από ασυνείδητους περαστικούς
λόγω και του μειωμένου φωτισμού στον πεζόδρομο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2015.
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
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 98
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά
Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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 Τ.Κ Αιγείρας περί
ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αιγιαλέως για την
καλοκαιρινή περίοδο 2015».
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 Αιγείρας μας απέστειλε την αριθ. 2/2015 απόφαση για
την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αιγιαλέως παραλιακού δρόμου - της Κοινότητας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
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Ιούλιο και Αύγουστο λόγω της διάβρωσης του δρόμου από τη θάλασσα
καθώς και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμηση και συγκεκριμένα να
κλείνει ο δρόμος στις 18.00 και να ανοίγει στις 06.00 και η είσοδος των
οχημάτων να γίνεται από την οδό Αρχωνος».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/10 (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.: 2/2015 απόφαση της Τ.Κ Αιγείρας και έλαβε υπόψη το
γεγονός της διάβρωσης του δρόμου από τη θάλασσα και τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) καθώς και 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της αριθ. 2/2015 απόφαση της Τ.Κ Αιγείρας για την
απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων στην οδό Αιγιαλέως της Τοπικής
Κοινότητας Αιγείρας (παραλιακή) από τις 18.00 μ.μ. έως 06.00 π.μ και την
μονοδρόμηση αυτής με είσοδο των οχημάτων από την οδό Άρχωνος για
τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2015.
Η ρύθμιση θα γίνει με τοποθέτηση ρυθμιστών πινακίδων και
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2015
Ο 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
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 99
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά
Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 3/2015 απόφασης της Δ.Κ
Ροδοδάφνης περί τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων Δημοτικού
Σχολείου Ροδοδάφνης».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης μας απέστειλε την αριθ. 3/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εισηγείται την τοποθέτηση τριών
τουλάχιστον πινακίδων, οι οποίες θα ενημερώνουν τους πολίτες για την
ακριβή θέση του Δημοτικού Σχολείου Ροδοδάφνης επειδή αυτό είναι και
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εκλογικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος του χωριού με
δύσκολη πρόσβαση για όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή.
Για την ακριβή θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν οι πινακίδες θα
υπάρξει συνεννόηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τον Πρόεδρο
της Δ.Κ Ροδοδάφνης.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 15245/5-5-2015 έγγραφο του μας γνωρίζει
ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της Δημοτικής
κοινότητας Ροδοδάφνης, οι προτεινόμενες θέσεις για την τοποθέτηση των
πληροφοριακών πινακίδων που θα αναγράφουν «Δημοτικό Σχολείο
Ροδοδάφνης» είναι οι εξής: 1) Μια στη διασταύρωση των δημοτικών
δρόμων πλησίον του πρώην ΚΑ.Π.Η. Ροδοδάφνης και 2)Μια στη
διασταύρωση της Π.Ε.Ο Αθηνών – Πατρών με δημοτικό δρόμο πλησίον του
φαρμακείου του κ. Παντελόπουλου.
Για την πρώτη θέση η Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά και για την
δεύτερη διαβιβάζει το αίτημα της Δ.Κ Ροδοδάφνης στην Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος λόγω αρμοδιότητας επί της Π.Ε.Ο.».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/10 (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.: 3/2015 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
15245/5-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1) Να εγκρίνει την τοποθέτησης μιας (1) πληροφοριακής πινακίδας που
θα αναγράφει «Δημοτικό Σχολείο Ροδοδάφνης», στη διασταύρωση των
δημοτικών δρόμων πλησίον του πρώην ΚΑ.Π.Η. στην Τ.Κ Ροδοδάφνης
2) Για την δεύτερη προτεινόμενη θέση αναμένεται η έγκριση από την
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος στην οποία έχει
αποσταλεί το αίτημα λόγω αρμοδιότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 99/2015
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 100
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα
είκοσι (20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα
(9) Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 11/2015 απόφασης Δ.Κ
Ροδοδάφνης περί καθορισμού χρόνου περιορισμού κυκλοφορίας και
πεζοδρόμησης παραλιακών οδών στην Άκολη Δ.Κ Ροδοδάφνης».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 20ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης μας απέστειλε την αριθ.
11/2015 απόφαση η οποία έχει ως εξής: «Προτείνεται η έγκριση
περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στις παραλιακές οδούς του
οικισμού Ακολης της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης, για
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συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα της θερινής περιόδου, όπου
παρατηρείται έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Αναλυτικότερα προτείνονται οι κάτωθι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις:
Για τον οικισμό Αβύθου Ροδοδάφνης ο περιορισμός της
κυκλοφορίας και η πεζοδρόμηση των παραλιακών οδών από 20 Ιουνίου
έως 31 Αυγούστου και από ώρα 11.00 π.μ. έως 01.00 μετά τα μεσάνυχτα,
εκάστου έτους, καθότι στο τμήμα αυτό των εν λόγω οδών παρατηρείται
αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και για το λόγο αυτό κρίνεται
αναγκαία η προαναφερόμενη κυκλοφοριακή παρέμβαση, για λόγους
ασφαλείας κυρίως και άνετης διέλευσης των πεζών (επισκεπτών,
λουομένων κλπ)».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/10 (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 την αριθ.: 11/2015 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης και έλαβε υπόψη
το γεγονός της αυξημένης κίνησης πεζών εν όψει θερινής περιόδου και
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) καθώς και 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της αριθ. 11/2015 απόφασης της Δ.Κ Ροδοδάφνης για
την απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων στην παραλιακή οδό του
οικισμού Αβύθου της Δ.Κ Ροδοδάφνης και συγκεκριμένα από την θέση
«Μάτι» έως το πέρας των ορίων της Δ. Κοινότητας, για τους μήνες
Ιούνιο – Ιούλιο - Αύγουστο κάθε έτους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2015
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 101
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος
της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 9/2015 απόφασης Δ.Κ Ροδοδάφνης
περί έγκρισης διαγράμμισης διαβάσεων πεζών στον οικισμό Αβύθου της
Κοινότητας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης μας απέστειλε την αριθ. 9/2015
απόφαση η οποία έχει ως εξής: «Προτείνεται η έγκριση διαγράμμισης διάβασης
πεζών σε δυο σημεία της κεντρικότερης οδού του οικισμού Αβύθου, της 25ης
Μαρτίου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση με την οδό Ανδρέου Λόντου και

1

στη διασταύρωση με την οδό Ταξιαρχών με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
κατοίκων, επισκεπτών κ.λ.π.
Η ακριβής θέση της διαγράμμισης θα γίνει κατόπιν υπόδειξης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της
Δ.Κ Ροδοδάφνης».
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.: 9/2015 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) καθώς
και 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αριθ. 9/2015 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης περί
τοποθέτησης διαγράμμισης διάβασης πεζών στην οδό 25ης Μαρτίου και
συγκεκριμένα στη διασταύρωση με την οδό Ανδρέου Λόντου και στη
διασταύρωση με την οδό Ταξιαρχών, για την ασφαλή διέλευση των πεζών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις του
αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 101/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 102
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος
της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 12/2015 απόφασης Δ.Κ Ροδοδάφνης
περί έγκρισης απαγόρευσης στάθμευσης βαρέων οχημάτων στον οικισμό
Αβύθου Δ.Κ Ροδοδάφνης».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης μας απέστειλε την αριθ. 12/2015
απόφαση η οποία έχει ως εξής: «Προτείνεται η έγκριση απαγόρευσης
στάθμευσης βαρέων οχημάτων (φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων,
μηχανημάτων έργων κλπ) εντός του οικισμού Αβύθου της Δημοτικής
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Κοινότητας, καθότι τα βαρέα οχήματα προκαλούν όχληση στους κατοίκους και
γενικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα. Για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών
τέτοιων οχημάτων προτείνεται να χρησιμοποιούν ως χώρο στάθμευσης το χώρο
κάτω από την Ν.Ε.Ο στη γωνία 25ης Μαρτίου και Τσαιπά Κουνάβη».
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.: 12/2015 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) καθώς
και 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αριθ. 12/2015 απόφαση της Δ.Κ Ροδοδάφνης περί
απαγόρευσης στάθμευσης βαρέων οχημάτων (φορτηγών άνω των 3,5 τόνων,
λεωφορείων, μηχανημάτων έργων κλπ), εντός του οικισμού Αβύθου της Δ.Κ
Ροδοδάφνης. Ως χώρος στάθμευσης για τα ανωτέρω οχήματα ορίζεται στη
γωνία 25ης Μαρτίου και Τσαιπά Κουνάβη κάτω από την Ν.Ε.Ο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 102/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 103
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα
είκοσι (20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα
(9) Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 7/2015 απόφασης της Τ.Κ
Βαλιμιτίκων περί αντικατάστασης τριών πινακίδων λόγω φθοράς».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 23ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Τοπική Κοινότητα Βαλιμιτίκων μας απέστειλε την αριθ. 7/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία ζητά την αντικατάσταση τριών (3)
πινακίδων απαγόρευσης ρίψης σκουπιδιών και μπαζών στον ποταμό

1

Σελινούντα λόγω φθοράς των ήδη τοποθετημένων, προς αποφυγή
αυθαίρετης ρίψης σκουπιδιών και μπαζών».
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 την αριθ.: 7/2015 απόφαση της Τ.Κ Βαλιμιτίκων και έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αριθ. 7/2015 απόφαση της Τ.Κ Βαλιμιτίκων περί
αντικατάστασης τριών (3) πινακίδων απαγόρευσης ρίψης σκουπιδιών και
μπαζών στον ποταμό Σελινούντα, λόγω φθοράς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 104
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι
(20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο αναπληρωματικό μέλος
της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 27373/15-7-2015 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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. 8/2015 απόφασης Τ.Κ Βαλιμιτίκων
περί χορήγησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν οικίας Κούρτη Νικόλαου».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Τοπική Κοινότητα Βαλιμιτίκων μας απέστειλε την αριθ. 8/2015
απόφαση με την οποία παραπέμπει το αίτημα (και τη βεβαίωση πιστοποίησης
αναπηρίας 80%) του κ. Νικόλαου Κούρτη για χορήγηση θέσης στάθμευσης
έξω από την οικία του στην Τοπική Κοινότητα Βαλιμιτίκων επί του
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υπάρχοντος μικρού σε πλάτος δρόμου που οδηγεί σε νόμιμη γλίστρα σκαφών,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.:25247/29-6-2015
έγγραφο με το οποίο μας γνωρίζει ότι κατόπιν αυτοψίας που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία, γνωμοδοτεί αρνητικά για την
χορήγηση θέσης στάθμευσης στον κ. Κούρτη Νικόλαο, διότι οι ανάγκες του
αιτούντος μπορούν να καλυφθούν από τον διαμορφωμένο χώρο που
βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του περιβάλλοντος χώρου της οικίας του, όπως
φαίνεται και στη συνημμένη φωτογραφία.
Για την εξασφάλιση της ελεύθερης εισόδου – εξόδου από και προς τον
παραπάνω χώρο προτείνεται η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης
μπροστά από αυτόν, με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του
οδοστρώματος σε συνολικό μήκος 3,50 μέτρων και όλες οι περιγραφόμενες
εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του 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.: 8/2015 απόφαση της Τ.Κ Βαλιμιτίκων, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
25247/29-6-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με συνημμένη φωτογραφία, την αίτηση του
κ. Νικόλαου Κούρτη με την επισυναπτόμενη Απόφαση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
Αιγίου με ποσοστό αναπηρίας 80% και έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι
ανάγκες του αιτούντος μπορούν να καλυφθούν από τον διαμορφωμένο χώρο
που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του περιβάλλοντος χώρου της οικίας του,
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) και 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1) Να απορρίψει το αίτημα του κ. Κούρτη Νικόλαου για χορήγηση θέσης
στάθμευσης έξωθεν της οικίας του στην Τ.Κ Βαλιμιτίκων διότι οι ανάγκες
αυτού καλύπτονται από τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο της οικίας
του
2) Να εγκρίνει την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης με την τοποθέτηση
κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε συνολικό μήκος 3,50 μ.
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για την εξασφάλιση της ελεύθερης εισόδου – εξόδου από και προς τον
παραπάνω χώρο.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος και
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2015.
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
20 Ιουλίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 105
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα
είκοσι (20) Ιουλίου 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο 4)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη και 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
27373/15-7-2015 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Χριστόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα
(9) Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) 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 Τ.Κ Μελισσίων
περί τοποθέτησης πέντε κατόπτρων».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 25ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Τοπική Κοινότητα Μελισσίων μας απέστειλε την αριθ. 2/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία προτείνει την τοποθέτηση πέντε
κατόπτρων για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και συγκεκριμένα

δυο κάτοπτρα στον οικισμό Πυργάκι, δυο κάτοπτρα στον κοινοτικό
δρόμο προς την Ιερά Μονή Ταξιαρχών και ένα κάτοπτρο στον οικισμό
Βιλιβινιώτικα».
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 την αριθ.: 2/2015 απόφαση της Τ.Κ Μελισσίων και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010),
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αριθ. 2/2015 απόφαση της Τ.Κ Μελισσίων για την
τοποθέτηση πέντε κατόπτρων για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων
και προς αποφυγή ατυχημάτων στα παρακάτω σημεία:
1) Δυο (2) κάτοπτρα στον οικισμό Πυργάκι
2) Δύο (2) κάτοπτρα στον Κοινοτικό δρόμο προς την Ιερά Μονή
Ταξιαρχών και
3) Ένα (1) κάτοπτρο στον οικισμό Βιλιβινιώτικα
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

