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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα έντεκα (11)
Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Χρήστο
Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούνια, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Μαρία Τσουκαλά
τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 45082/7-12-2015 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)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων
του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Κυρίες και Κύριοι 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
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μπαρ κ.λ.π.), που προβλέπονται από τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις και τα
οποία βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας υποβάλλουμε πλήρεις φακέλους
δικαιολογητικών που μας κατέθεσαν οι κατωτέρω για άδεια μουσικής και σας
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά:
1. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην επί της οδού Μητροπόλεως 128 του Δήμου
Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ.11402/31-3-2011 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ», που βρίσκεται στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Μαμουσιάς του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’
αριθ. Πρωτ. 22067/28-8-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος.
3. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στα Βαλιμίτικα του
Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ.46214/20-012013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
4. ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Παραλία Ελαιώνα
του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 32431/1808-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Παραλίας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας
και λειτουργεί με την υπ. αριθ. Πρωτ.19652/04-06-2015 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»
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας,
τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και τις βεβαιώσεις περί μη οφειλής
στο Δήμο 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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:
1) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ του Ανδρέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 128 της Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. πρωτ.11402/31-32011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
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2)

ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟ του Ανδρέα, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ», που βρίσκεται στην Τ.Κ
Μαμουσιάς Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. πρωτ.
22067/28-8-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

3)

ΣΩΤΗΡΙΟ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ του Βασιλείου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Βαλιμιτίκων
του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. πρωτ.46214/2001-2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

4)

ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ του Κων/νου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία της Τ.Κ
Ελαιώνα του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. πρωτ.
32431/18-08-2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

5)

ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΖΟΥΛΑ του Κων/νου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην παραλία Τ.Κ Ακράτας του Δήμου
Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ. πρωτ.19652/04-06-2015
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα έντεκα (11)
Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο
– Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούνια, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 45082/7-12-2015 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)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά
Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών
οργάνων σε καταστήματα 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:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλεία, κατόπιν υποβολής
αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου μουσικής, εξετάζει
σύμφωνα και με το υπ’ αριθμόν 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ-Δ.Δ.Α. τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκονται και λειτουργούν τα
καταστήματα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά λειτουργούν εντός αμιγούς οικιστικής
η μη περιοχής , πυκνοκατοικημένης η μη , απομονωμένο η μη κτλ.} ,το είδος και
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την μορφή λειτουργίας καταστήματος {π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασμένο η
ανοιχτό , με η χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κτλ.}
όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την
επιχειρηματική του συμπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης κοινής ησυχίας
κτλ.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας γνωρίζουμε ότι:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος του Κων/νου για το κατάστημα του
«ΚΑΦΕ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Ανδρέου Λόντου 17
στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
Ελένη Σπηλιωτοπούλου του Βασίλειου για το κατάστημα του
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού Αιγίου 69 στην
Παραλία Ακράτας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά
παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
Ανδρέας Δημητρόπουλος του Κων/νου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στον Ελαιώνα του δήμου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά
παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
Ιωάννης Αλεξίου του Διονυσίου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 55 στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά
παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
Χρήστος Φραντζής του Κων/νου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού Ειρήνης
& Φιλίας 1 –Μεσηνέζη στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
Γεώργιος Βλάχος του Κων/νου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 59 στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
Ιωάννης Σταθακόπουλος Ο.Ε για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 63 στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά
παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
Παναγιώτα Τσαχρίδου του Γεωργίου για το κατάστημα της
«ΠΙΤΣΑΡΙΑ» που λειτουργεί επί της οδού Σολωμού 17 στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
Ι.Μπέκιος & Λ.Κρούσκας Ο.Ε για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 53 στο Αίγιο.
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Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
10)
Διονύσιος Αλεξίου του Ιωάννη για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 107 στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
11)
Γ.Ευσταθίου & Κ.Γκραικιώτης Ο.Ε για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Ψαρρών 2 στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά
παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
12)
Ιωάννης Καραμάνος του Αναστάσιου για το κατάστημα του
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 149 στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
13)
Γεώργιος Μπαστογιάννης του Βασιλείου για το κατάστημα του
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 67 στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
14)
Χρήστος Παλαιολογόπουλος του Ανδρέα για το κατάστημα του
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στο Δερβενάκι στο Δήμο Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
15)
Θεόδωρος Κυριακόπουλος του Νικολάου για το κατάστημα του
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στο Πανόραμα δήμου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
16)
Μαργαρίτα Κολοκυθά του Νικητά για το κατάστημα του
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στην γέφυρα Τσαγρή στο Δήμο Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά
παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
17)
Ιωάννης Μούζουλας του Κων/νου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί στην Ακράτα στο Δήμο Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
18)
Μίλτος Γεωργακόπουλος του Παναγιώτη για το κατάστημα του
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που λειτουργεί στην παραλία Άκολης στο Δήμο Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
19)
Ιωάννης Βαλαούρας του Παναγιώτη για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 38 στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
20)
Σάββας Θεοδωρόπουλος του Γεωργίου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 107109 στο Αίγιο.
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Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
21)
Σωτήριος Καριοφύλλης του Βασίλειου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί στην παραλία Βαλιμίτικων στο Δήμο Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
22)
Φώτιος Παπαναστασόπουλος του Νικολάου για το κατάστημα του
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως
στο Αίγιο.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
23)
Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕΕ για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στην παραλία Λόγγου στο Δήμο Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
24)
Θεόδωρος Κυριακόπουλος του Νικολάου για το κατάστημα του
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στο Πανόραμα δήμου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά
παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Αιγίου.
Η υπηρεσία μας προτείνει για τα παραπάνω καταστήματα να δοθούν οι
άδειες παράτασης μουσικών οργάνων διότι δεν συντρέχουν λόγοι άρνησης».
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
εισήγηση του αρμόδιου γραφείου καταστημάτων, τις αιτήσεις των
ενδιαφερόμενων και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του υπ’ αριθ.: 7617/14-3-1996
έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 Απόφασης
που αντικατέστησε την Υ.Δ Α1β/8577/1983, το Π.Δ 180/79, την Α.Δ 3/96 και τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010),
μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας ωραρίου μουσικών
οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:
1) ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ του Κων/νου για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Ανδρέου Λόντου 17
στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
2)

ΕΛΕΝΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ του Βασίλειου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού Αιγαίου 69 στην Παραλία
της Τ.Κ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
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3)

ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ του Κων/νου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στην Τ.Κ Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας.

4)

ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ του Διονυσίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 55 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.

5)

ΧΡΗΣΤΟ ΦΡΑΝΤΖΗ του Κων/νου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού Ειρήνης & Φιλίας
1 –Μεσηνέζη στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.

6)

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΟ του Κων/νου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που
λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 59 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.

7)

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ Ο.Ε για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 63 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.

8)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΧΡΙΔΟΥ του Γεωργίου για το κατάστημα «ΠΙΤΣΑΡΙΑ»
που λειτουργεί επί της οδού Ζ. Πηγής στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.

9)

Ι. ΜΠΕΚΙΟΣ & Λ. ΚΡΟΥΣΚΑΣ Ο.Ε για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 53 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.

10) ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΑΛΕΞΙΟΥ του Ιωάννη για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που
λειτουργεί επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 107 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.
11) Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & Κ. ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗ Ο.Ε για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Ψαρρών 2 στην Δ.Κ
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
12) ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟ του Αναστάσιου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»
που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 149 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.
13) ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ του Βασιλείου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 67 στην Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας.
14) ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟ του Ανδρέα για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στον οικισμό Δερβενάκι Δήμου Αιγιαλείας.
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15) ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Νικολάου για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στον οικισμό Πανόραμα Δ.Κ Ροδοδάφνης
Δήμου Αιγιαλείας.
16) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ του Νικήτα για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στην θέση γέφυρα Τσαγρή Δήμου Αιγιαλείας.
17) ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΖΟΥΛΑ του Κων/νου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί στην Τ.Κ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
18) ΜΙΛΤΟ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ του Παναγιώτη για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί στην παραλία Άκολης Δ.Κ Ροδοδάφνης Δήμου
Αιγιαλείας.
19) ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΛΑΟΥΡΑ του Παναγιώτη για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως 38 στην Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας.
20) ΣΑΒΒΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 107109 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
21) ΣΩΤΗΡΙΟ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ του Βασίλειου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί στην παραλία της Τ.Κ Βαλιμιτίκων Δήμου
Αιγιαλείας.
22) ΦΩΤΙΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ του Νικολάου για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού Μητροπόλεως
στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
23) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΕ για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στην παραλία της Τ.Κ Λόγγου Δήμου
Αιγιαλείας.
24) ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Νικολάου για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στον οικισμό Πανόραμα της Δ.Κ Ροδοδάφνης
Δήμου Αιγιαλείας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2015.
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
11 Δεκεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 163
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα έντεκα (11)
Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Χρήστο
Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούνια, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Μαρία
Τσουκαλά τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 45082/7-12-2015
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)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί κοπής δένδρων και ανάπλασης της πλατείας
επί των οδών Παύλου Μελά και Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Δ.Κ Αιγίου».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια αναφέρει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 43162/20-11-2015 έγγραφό
του μας διαβίβασε Τεχνική Έκθεση, Σχέδιο Υφιστάμενης κατάστασης,
φωτογραφικό υλικό και απόσπασμα χάρτη θέασης ορθοφωτογραφιών
εντοπισμού που αφορούν τις κοπές δέντρων και την ανάπλαση της πλατείας
επί των οδών Παύλου Μελά και Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά ανάπλαση της πλατείας η οποία
βρίσκεται στην συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Συγκεκριμένα αφορά στην απομάκρυνση πέντε δέντρων γκολντ κρεστ και
τριών λέιλαντ και στην αντικατάστασή τους από άλλα υγιή δέντρα και
θάμνους. Στόχος είναι η αισθητική αναβάθμιση της πλατείας και της γειτονιάς
και αύξηση της επισκεψιμότητας της πλατείας.
Παρακάτω περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση, η οποία συνοδεύεται από
σκαρίφημα - Σχέδιο Α:
Στον συγκεκριμένο χώρο φύονται όπως φαίνονται στο σχέδιο Α. –
Υφιστάμενη κατάσταση: παρτέρι α: 1 φοίνικας (ουασιγκτόνια), ένα γκόλντ
κρεστ δίπλα ακριβώς από τον διάδρομο και 2 λαγκεστρέμιες, παρτέρι β: ένας
φοίνικας (ουασιγκτόνια), Στο τρίτο παρτέρι γ: φύονται μια ακακία στο κέντρο,
2 φωτίνιες και 3 γκολντ κρεστ τα οποία εφάπτονται στους διαδρόμους
εκατέρωθεν του παρτεριού. Στο κέντρο της πλατείας φύεται ένα δέντρο άτσερ.
Στο παρτέρι δ: φύεται ένα κυπαρίσσι μεγάλο (καλόκεδρος), το οποίο το
περιβάλλουν τρεις χαμαίρωπες (μικρά φοινικοειδή), και 3 προύνοι, μια
λαγκεστρέμια και μία φωτίνια. Στο σημείο των διαδρόμων και εφαπτόμενα
φύονται 2 ακόμα γκολντ κρεστ. Τέλος στο ίδιο παρτέρι φύονται και τρια
λέιλαντ (στον νότιο διάδρομο). Στο πέμπτο παρτέρι ε:, φύονται κατά
αντιστοιχία με το προηγούμενο, ένα κυπαρίσσι (καλόκεδρος), τρεις
χαμαίρωπες, τρεις φωτίνιες, μία βαγιά, μία λαγκεστρέμια και άλλο ένα γκολντ
κρεστ, πάλι εφαπτόμενο με τον διάδρομο της πλατείας.
Από τα παραπάνω 7 γκολντ κρεστ, τα πέντε:

Είναι μερικώς ξερά, η περίμετρος της κόμης τους είναι ιδιαιτέρως
μεγάλη, ενώ τα εσωτερικά κλαδιά τους είναι ξερά και ασθενικά.
Προκειμένου να μειωθεί ο όγκος τους ώστε να απελευθερώνεται η
διέλευση των δημοτών προς την πλατεία έχουν δεχθεί επανειλημμένως
αυστηρές επεμβάσεις κλαδέματος οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα από
το εσωτερικό του δέντρου το οποίο είναι γεμάτο ξερούς κλάδους, να
εξέρχονται πάρα πολλά ξερά.

Εκτός από το να εμποδίζουν την είσοδο και την κίνηση προς και από
την πλατεία, κρύβουν τελείως τις λάμπες φωτισμού και έχουν γίνει
εστίες συσσώρευσης σκουπιδιών.

Τα υπόλοιπα δύο είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα και ψηλά με αποτέλεσμα
να κλείνουν σχεδόν τελείως τους διαδρόμους και να μην υπάρχει
ορατότητα από το κέντρο της πλατείας προς τα άκρα της.
Αυτά προτείνεται να κλαδευτούν αυστηρά και στρογγυλά, προκειμένου να
παρακολουθήσουμε την ανάπτυξή τους.
Τέλος, στο νότιο τμήμα της πλατείας φύονται τρία λέιλαντ, το ένα με
κλίση προς τον δρόμο, το άλλο αναπτύσσεται κάτω από ένα μπαλκόνι και το
τρίτο επάνω στο στύλο φωτισμού.
Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να αυξηθεί η
επισκεψιμότητα της πλατείας προτείνεται η απομάκρυνση των πέντε γκολντ
κρεστ και των τριών λέιλαντ και η αντικατάστασή τους.
Έτσι προτείνεται να γίνουν οι παρακάτω φυτεύσεις:
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Φύτευση: δύο δέντρων, μιας γρεββιλέας και μιας γιακαράντας, αντιδιαμετρικά
στα παρτέρια δ και ε. Επιπλέον προτείνεται να φυτευτούν στις αντίστοιχες
θέσεις των δέντρων που θα απομακρυνθούν φωτίνιες, ενώ προτείνεται η
φύτευση συνολικά 26 φυτών φωτίνιας και στις θέσεις όπου παλιότερα
φύονταν γκολντ κρεστ και έχουν πλέον ξεραθεί και απομακρυνθεί. Επιπλέον,
θα φυτευθούν δύο θάμνοι πασχαλιάς, δύο μανώλιες φυλλοβόλες και τέσσερις
φορσύθιες. Τέλος σε όποια από τα σημεία όπου από τις επεμβάσεις προκληθεί
φθορά στον χλοοτάπητα, θα γίνει αντικατάστασή του με έτοιμο, προκειμένου η
πλατεία να είναι άμεσα διαθέσιμη στους δημότες.
Την παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύουν δύο σχέδια, τα οποία αποτυπώνουν
την υφιστάμενη κατάσταση και την προτεινόμενη».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε το υπ’αριθ.πρωτ.43162/20-11-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας,
την Τεχνική Έκθεση με το φωτογραφικό υλικό, το απόσπασμα χάρτη
θέασης και ορθοφωτογραφιών εντοπισμού της θέσης των εν λόγω δένδρων,
το σχέδιο υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης της πλατείας που
συντάχθηκαν από τον Προϊστάμενο Τμήματος – Πολιτικό Μηχανικό κ.
Χαράλαμπο Στεφανίδη και την κα Ακριβή Παλαιολογοπούλου – Γεωπόνο
Π.Ε και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/ τ.Α/07.06.2010) καθώς και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»
άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την κοπή πέντε δέντρων (γκολντ κρεστ και λέιλαντ) και
την αντικατάστασή τους από άλλα υγιή δέντρα και θάμνους που βρίσκονται
στην πλατεία Παύλου Μελά και Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση και τις υποδείξεις του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Αιγιαλείας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2015.
Η Πρόεδρος
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