ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
12 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 46
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δώδεκα (12)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9893/64-2016 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)Χρήστος Γούτος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου
και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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 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:

«Κύριε 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. Γεωργαντόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην ΡΟΔΙΑ του Δήμου
Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.521/1999 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
2. Δαμάτης Κων/νος του Αποστόλου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Παραλία Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας
και λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.6748/2004 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
3. Βερβέρης Παναγιώτης του Αντωνίου για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην Παραλία Συλίβαινας του
Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.αριθ.πρωτ.46803/2016 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
4. Έριον Μπαριαμπάι του Εντουάρντ για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Παραλία Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την υπ.άριθ.πρωτ.3716/2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος».

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι την έγκριση χορήγησης των
αδειών μουσικών οργάνων και 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, τις
σχετικές βεβαιώσεις της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας καθώς και τις αιτήσεις των
ενδιαφερομένων 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 μουσικών οργάνων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:
o Γεωργαντόπουλο Νικόλαο του Βασιλείου για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Ροδιάς
της Δ.Ε Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.αριθ.
πρωτ.521/1999 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
o Δαμάτη Κων/νο του Αποστόλου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Παραλία Ακράτας Δήμου
Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. πρωτ.6748/2004 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
o Βερβέρη Παναγιώτη του Αντωνίου για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην
Παραλία Συλίβαινας της Τ.Κ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και
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λειτουργεί με την υπ’ αριθ. πρωτ.46803/2016 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
o Έριον Μπαριαμπάι του Εντουάρντ για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
- ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Παραλία της Τ.Κ Ακράτας Δήμου
Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.άριθ.πρωτ.3716/2015 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2016.
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
12 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 47
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δώδεκα (12)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9893/64-2016 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)Χρήστος Γούτος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου
και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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 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:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν υποβολής
αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου μουσικής,
εξετάζει σύμφωνα και με το υπ’ αριθμόν 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣΔ.Δ.Α. τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκονται και
λειτουργούν τα καταστήματα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά λειτουργούν
εντός αμιγούς οικιστικής η μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης η μη,
απομονωμένο η μη κτλ.}, το είδος και την μορφή λειτουργίας καταστήματος
{π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασμένο η ανοιχτό, με η χωρίς ηχεία, με

μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κτλ.} όπως και το αν και κατά
πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική
του συμπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών
των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης κοινής ησυχίας κτλ.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας γνωρίζουμε ότι:
1.Παναγιώτης Βερβερής του Αντωνίου για το κατάστημα του
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» που λειτουργεί στην Παραλία Συλίβαινας
Δ.Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί καμιά
παράβαση από το
Αστυνομικό τμήμα Ακράτας.
2.Νικόλαος Γεωργαντόπουλος του Βασιλείου για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» που λειτουργεί στην Ροδιά Δ.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 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι να δοθούν οι παρατάσεις ωραρίου λειτουργίας
μουσικών οργάνων και 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
ενδιαφερομένων και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του υπ’ αριθ.: 7617/14-31996 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την χορήγηση άδειων παράτασης λειτουργίας ωραρίου μουσικών
οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους :
1) Παναγιώτη Βερβερή του Αντωνίου για το κατάστημα του
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» που λειτουργεί στην Παραλία Συλίβαινας
της Τ.Κ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
2) Νικόλαο Γεωργαντόπουλο του Βασιλείου για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» που λειτουργεί στην Τ.Κ Ροδιάς της Δ.Ε
Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
12 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 48
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δώδεκα (12)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9893/64-2016 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)Χρήστος Γούτος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου
και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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: «Περί παράτασης εγκεκριμένων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων οδών στην Τ.Κ Ελαιώνα Δήμου Αιγιαλείας για την κατασκευή
της Άνω Διάβασης ΚΟ5».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Αιγιαλείας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 7919/28-3-2016 έγγραφο του
το οποίο έχει ως εξής:
«Θέμα: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Οδών στην Τ.Κ. Ελαιώνα
για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή υποδομής νέας διπλής
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Χ.Θ. 73+135 έως Χ.Θ. 79+750
(80+493 Ν.Σ.Γ.Υ.Τ), σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων (κτίρια,
αποβάθρες, στέγαστρα και περιβάλλων χώρος) και Η/Μ οδικών έργων στο
τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη (Α.Δ.512)».
Σχετ.: 1.Το υπ’ αριθ. πρωτ. Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00884/23-12-2015 έγγραφο της
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ –ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (αρ.πρ. Δήμου
Αιγιαλείας 47006/23-12-2015).
2.Το υπ’ αριθ. πρωτ. Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00893/18-03-2016 έγγραφο της
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ –ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (αρ.πρ. Δήμου
Αιγιαλείας 7917/18-03-2016).
3. Η αρ. 16/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Αιγιαλείας με ΑΔΑ
ΩΓ6ΑΩ6Χ-ΤΦ4.
4. Το αρ.πρ. 5652/02-03-2016 έγγραφό μας.
5. Το αρ.πρ. 5649/02-03-2016 έγγραφό μας.
Με την ανωτέρω 3 σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ. εγκρίθηκε η
παράκαμψη της κυκλοφορίας για την κατασκευή της Άνω διάβασης ΚΟ5 στην
Τ.Κ. Ελαιώνα μέχρι της 10/4/2016. Στην συνέχεια με το ανωτέρω σχετικό 2
έγγραφό της, η Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ
ζητάει παράταση των συγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μέχρι της
30/7/2016 λόγω καθυστέρησης στην μετακίνηση των Ο.Κ.Ω.
Παρακαλούμε το Συμβούλιο της Τ.Κ. Ελαιώνα όπως εκφράσει τις
απόψεις του επί του θέματος, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα ανωτέρω 4,5
σχετικά έγγραφά μας (τα οποία σας επισυνάπτουμε εκ νέου) και μας
αποστείλετε αρμοδίως την αντίστοιχη απόφαση.
Για το διάστημα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε
τρόπο η απρόσκοπτη πρόσβαση των ιδιοκτητών, κατοίκων και επισκεπτών
της τοπικής Κοινότητας στις ιδιοκτησίες τους, η απρόσκοπτη λειτουργία των
αρδευτικών και όμβριων αυλακών που έχουν καταστραφεί και από τις
εργασίες του αναδόχου και τυχόν δεν έχουν πλήρως αποκατασταθεί».
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 7917/28-3-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. ΚΡ/ΑΓΚ/ΕΞ/00893 έγγραφο της Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ και έλαβε υπόψη της τα υπ’ αριθ.

πρωτ: 5652/2-3-2016 & 5649/2-3-2016 έγγραφα (αλληλογραφία μεταξύ της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της κατασκευάστριας εταιρείας) περί
επισκευής οδοστρώματος και υδραυλάκων καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 16/2016 απόφαση της ΕΠΖ και απαιτούνται
στο πλαίσιο της κατασκευής της Άνω Διάβασης ΚΟ5 στην Τ.Κ Ελαιώνα
Δήμου Αιγιαλείας έως 30 Ιουλίου 2016.
Τέλος για το εν λόγω διάστημα η εταιρεία υποχρεούται να
εξασφαλίσει με οποιονδήποτε τρόπο την απρόσκοπτη πρόσβαση των
ιδιοκτητών, κατοίκων και επισκεπτών της τοπικής Κοινότητας στις
ιδιοκτησίες τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
12 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 49
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δώδεκα (12)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9893/64-2016 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)Χρήστος Γούτος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου
και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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: «Ανάπλαση της εισόδου της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας (Κόμβος Ελίκης)».
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 με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 6183/1-3-2016
έγγραφο του μας διαβίβασε Τεχνική Έκθεση, φωτογραφικό υλικό &
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απόσπασμα χάρτη θέασης, ορθοφωτογραφιών εντοπισμού της θέσης των
χώρων πρασίνου στους οποίους πρόκειται να γίνουν ήπιες επεμβάσεις
ανάπλασης η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά ανάπλαση της εισόδου της Δ.Κ
Αιγίου και συγκεκριμένα αφορά στην ανάπλαση των τριών νησίδων πρασίνου
οι οποίες βρίσκονται στην ανατολική είσοδο της πόλης (Συμβολή οδών
Κανελλοπούλου, Ρήγα Φεραίου και Ελίκης).
Αναλυτικά στα δυο σημεία Γ και Δ από όπου έχουν κοπεί δυο ξερά
φοινικόδεντρα, προτείνεται η αντικατάσταση με την φύτευση δυο άλλων
δέντρων καθώς και η περιμετρική φύτευση καλλωπιστικών θάμνων. Στην
νησίδα Β προτείνεται η φύτευση συστάδας τριών θάμνων. Τα δένδρα τα οποία
προτείνεται να φυτευτούν είναι δυο ελιές (Olea Europaea) και οι θάμνοι (έξι
συν τρεις) εννέα ιβίσκοι (Hibiscus rosa - sinensis).
Στο παρτέρι Α προτείνεται η πλήρωση των φυτών στις κενές θέσεις
(από την περίμετρο του χώρου). Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των
φθαρμένων παγκακιών, η απομάκρυνση των πλήρως καταστρεμμένων και η
τοποθέτηση μικρών κάδων – καλαθιών απορριμμάτων.
Τέλος προκειμένου να αναβαθμιστεί αισθητικά αλλά και πρακτικά η
είσοδος της πόλης προτείνεται η ενοποίηση των πληροφοριακών πινακίδων
και των πινακίδων σήμανσης».
Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου με την υπ΄ αριθ. 16/2016
απόφαση της εκφράζει θετική γνώμη στην ανάπλαση εισόδου της Δ.Κ
Αιγίου (Κόμβος Ελίκης).
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι την ανάπλαση της εισόδου της Δ.Κ
Αιγίου – Κόμβος Ελίκης σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς
Τμήματος Πρασίνου και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε το υπ’αριθ.πρωτ.6183/1-3-2016 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, την υπ’ αριθ. 16/2016
απόφαση της Δ.Κ Αιγίου και έλαβε υπόψη της 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.69092/7262/11-62015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας:
1) την ανάπλαση της εισόδου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα των τριών νησίδων πρασίνου οι οποίες
βρίσκονται στην ανατολική είσοδο της πόλης, στη συμβολή των οδών
Κανελλοπούλου – Ρήγα Φεραίου και Ελίκης, όπως ακριβώς
αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου Τμήματος
Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου
2) την αντικατάσταση των φθαρμένων παγκακίων και την απομάκρυνση
των πλήρως καταστρεμμένων
3) την τοποθέτηση μικρών κάδων – καλαθιών απορριμμάτων και
4) την ενοποίηση των πληροφοριακών πινακίδων και των πινακίδων
σήμανσης προκειμένου να αναβαθμιστεί αισθητικά αλλά και
πρακτικά η είσοδος της πόλης.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις
υποδείξεις και υπό την επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Πρασίνου του
Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
12 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 50
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δώδεκα (12)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9893/64-2016 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)Χρήστος Γούτος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου
και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Βασίλειος Χριστόπουλος, 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος 4)Μαρία Τσουκαλά 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 κα. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: « Επί της αριθ. 18/2016 απόφασης της Δ.Κ. Αιγίου περί
χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού Παύλου Μελά 29 στο
Αίγιο».
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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,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 18/2016
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη στο αίτημα του κ.
Παναγιώτη Παλαιολόγου για τη χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με
ποσοστό αναπηρίας 85% επί της οδού Παύλου Μελά 29, έμπροσθεν της
οικίας του, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου μας απέστειλε το υπ’
αριθ. πρωτ.:7102/09-03-2016 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί
θετικά για τη χορήγηση της ανωτέρω θέσης στάθμευσης για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του αιτούντος κ. Παναγιώτη Παλαιολόγου, ο
οποίος και πάσχει από ασθένειες που του επιφέρουν συνολικό ποσοστό
αναπηρίας 85%, σύμφωνα με την από 14-01-2016 Πιστοποίηση Αναπηρίας
της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του Ι.Κ.Α.
Η θέση δε που προτείνεται από την Υπηρεσία, είναι έμπροσθεν της
οικίας του αιτούντος, η οποία θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του
οδοστρώματος 2,50 x 5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επί
στύλου στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
και ο αριθμός της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας. Όλες
οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος».
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι την έγκριση της αριθ. 18/2016
απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού
Παύλου Μελά 29 στο Αίγιο και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την υπ’ αριθ. 18/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
7102/09-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ. πρωτ. 6341/02-03-2016 αίτηση
του κ. Παναγιώτη Παλαιολόγου, την από 14-01-2016 Πιστοποίηση
Αναπηρίας της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του
Ι.Κ.Α. και έλαβε υπόψη της τις αριθ. 197/2007 και 205/2008 αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου «περί χορήγησης θέσης στάθμευσης σε όσους
έχουν άδεια πολεοδομίας για πάρκινγκ στην οικοδομή τους και σε άτομα με
ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%», καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) και
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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.69092/7262/11-62015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2016 απόφασης Δ.Κ. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας περί χορήγησης μίας (1) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν οικίας κ.
Παναγιώτη Παλαιολόγου που βρίσκεται επί της οδού Παύλου Μελά 29 στο
Αίγιο.
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με την τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος διαστάσεων 2,50 x 5,50 μέτρων,
έμπροσθεν της οικίας, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επί στύλου στην
οποία θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και ο αριθμός
της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας.
Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του ενδιαφερομένου
και θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
12 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 51
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δώδεκα (12)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούνια,
3)Βασίλειο
Χριστόπουλο,
4)Ευστράτιο
Βαρδάκη,
5)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9893/6-42016 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)Χρήστος Γούτος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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. 16/2015 απόφασης Τ.Κ Ακράτας περί
τοποθέτησης σήματος απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης στην οδό 25ης
Μαρτίου».

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,
Η Τοπική Κοινότητα Ακράτας μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 16/2015
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εισηγείται την τοποθέτηση σήματος
απαγόρευσης στάθμευσης στην οδό 25ης Μαρτίου ώστε να αποφευχθούν τυχόν
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προβλήματα και επικίνδυνες για την υγεία και τη ζωή των κατοίκων
καταστάσεις διότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης
αυτοκινήτων στην ανωτέρω οδό και συγκεκριμένα πίσω από το κατάστημα
Bistro 25 με αποτέλεσμα το κλείσιμο του δρόμου».
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 45589/15/18-3-2016 έγγραφο του
γνωμοδοτεί θετικά στην απαγόρευση της στάθμευσης οχημάτων στην 25η
Μαρτίου που ξεκινά από την πλατεία Ακράτας προς Ι.Ν Αγ. Γεωργίου.
Η απαγόρευση της στάθμευσης θα υλοποιηθεί με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40
(απαγορεύεται η στάση και στάθμευση) και στις δυο πλευρές του εν λόγω
δρόμου.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι την έγκριση της αριθ. 16/2016 απόφασης της
Τ.Κ Ακράτας περί τοποθέτησης σήματος απαγόρευσης στάθμευσης επί της
οδού 25ης Μαρτίου και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
την υπ’ αριθ. 16/2015 απόφαση της Τ.Κ Ακράτας, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
45589/15/18-3-2016
έγγραφο
του
Τμήματος
Συγκοινωνιών
–
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2015 απόφασης της Τ.Κ Ακράτας Δήμου
Αιγιαλείας περί τοποθέτησης σήματος (πινακίδα Ρ-40) απαγόρευσης στάσης στάθμευσης επί της οδού 25ης Μαρτίου της Τ.Κ Ακράτας και συγκεκριμένα
από το σημείο που ξεκινά από την πλατεία προς Ι.Ν Αγ. Γεωργίου.
Η τοποθέτηση θα γίνει υπό την επίβλεψη του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
12 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 52
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δώδεκα (12)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9893/64-2016 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)Χρήστος Γούτος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου
και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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. 17/2015 απόφασης Τ.Κ Ακράτας περί
τοποθέτησης μειωτών ταχύτητας (σαμαράκια) στην οδό Σεραφείμ».
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 Τοπική Κοινότητα Ακράτας μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 17/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εισηγείται την προμήθεια ειδικών
ελαστικών μειωτών ταχύτητας που επιτρέπονται από τον νόμο και την
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τοποθέτηση τους σε τρία (3) σημεία της οδού Σεραφείμ ώστε να υπάρξει το
κατάλληλο αποτέλεσμα για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και
επικίνδυνες καταστάσεις από ασυνείδητους οδηγούς, καθώς στο τμήμα από
την αρχή της ανωτέρω οδού έως το Ηρώο οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλη
ταχύτητα».
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 45592/2015/18-3-2016 μας γνωρίζει ότι σύμφωνα με την
Υπουργική Απόφαση αρ. ΔΜΕΟ/0/3050/2013 (ΦΕΚ2302 Β΄/16-9-2013) για
την τοποθέτηση υπερυψωμένων λωρίδων σε οδοστρώματα (σαμαράκια)
απαιτείται μελέτη οδικής ασφάλειας (ανάλυση ατυχημάτων που έγιναν στην
περιοχή και τις συνορεύουσες ζώνες) επιπλέον θα πρέπει να συντρέχουν για
την οδό οπωσδήποτε οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. να εξυπηρετεί αποκλειστικά τοπική και όχι διαμπερή κυκλοφορία
οχημάτων
β. Δεν δέχεται συχνή κυκλοφορία φορτηγών, λεωφορείων, οχημάτων που
εξυπηρετούν μονάδες άμεσης επέμβασης (νοσοκομειακών, πυροσβεστικών
κ.λ.π)
γ. Εμφανίζει κυκλοφοριακό φόρτο μικρότερο από 30 οχήματα/ώρα
δ. Μπορεί να δεχθεί εφαρμογή ανώτατου ορίου ταχύτητας κίνησης των
οχημάτων 30χλμ/ώρα χωρίς να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτούν επιπλέον και τη σύνταξη
κυκλοφοριακής μελέτης της ευρύτερης περιοχής.
Δεδομένου της μη ύπαρξης των ανωτέρω μελετών η Υπηρεσία μας
γνωμοδοτεί αρνητικά στο εν λόγω αίτημα της Δ.Ε Ακράτας.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι την απόρριψη του αιτήματος της
Τ.Κ Ακράτας σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την υπ’ αριθ. 17/2015 απόφαση της Τ.Κ Ακράτας, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
45592/2015/18-3-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη της τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) 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.69092/7262/11-62015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Την απόρριψη της υπ’ αριθ. 17/2015 απόφασης της Τ.Κ Ακράτας
Δήμου Αιγιαλείας περί τοποθέτησης ειδικών ελαστικών μειωτών ταχύτητας
(σαμαράκια) σε τρία (3) σημεία της οδού Σεραφείμ διότι σύμφωνα με την
Υ.Α ΔΜΕΟ/0/3050/2013 (ΦΕΚ 2302 Β΄/ 16-9-2013) για την τοποθέτηση
αυτών απαιτείται μελέτη οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακή μελέτη της
ευρύτερης περιοχής καθώς και να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις για την
οδό:
α. να εξυπηρετεί αποκλειστικά τοπική και όχι διαμπερή κυκλοφορία
οχημάτων
β. δεν δέχεται συχνή κυκλοφορία φορτηγών, λεωφορείων, οχημάτων που
εξυπηρετούν μονάδες άμεσης επέμβασης (νοσοκομειακών, πυροσβεστικών
κ.λ.π)
γ. να εμφανίζει κυκλοφοριακό φόρτο μικρότερο από 30 οχήματα/ώρα
δ. να μπορεί να δεχθεί εφαρμογή ανώτατου ορίου ταχύτητας κίνησης των
οχημάτων 30χλμ/ώρα χωρίς να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
12 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 53
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δώδεκα (12)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9893/64-2016 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)Χρήστος Γούτος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου
και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Βασίλειος Χριστόπουλος, 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος 4)Μαρία Τσουκαλά 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 κα. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 4/2016 απόφασης της Δ.Κ. Διακοπτού
περί τοποθέτησης κατόπτρου στη συμβολή των οδών Β. Γιαννακόπουλου
& Δ. Παπαγιαννόπουλου».
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα. Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού μας απέστειλε την αριθ. 4/2016
απόφαση σύμφωνα με την οποία κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Βλάχου
Αναστάσιου για τοποθέτηση καθρέπτη στη συμβολή των οδών Βασίλειου
Γιαννακόπουλου και Διονυσίου Παπαγιαννόπουλου, λόγω κακής
ορατότητας και αυξημένης επικινδυνότητας για τροχαίο ατύχημα και ζητά
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας να μεριμνήσει για την
τοποθέτηση του».
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι την τοποθέτηση κατόπτρου στη
συμβολή των οδών Βασίλειου Γιαννακόπουλου και Διονυσίου
Παπαγιαννόπουλου στην Δ.Κ Διακοπτού, για λόγους αυξημένης
επικινδυνότητας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και παρακαλώ να
αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε την εισήγηση της Πρόεδρου κας Βασιλικής Ψυχράμη,
είδε την αριθ. 4/2016 απόφαση της Δ.Κ. Διακοπτού και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) 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.69092/7262/11-62015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την τοποθέτηση ενός κατόπτρου στην Δ.Κ. Διακοπτού
Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Βασιλείου
Γιαννακόπουλου και Διονυσίου Παπαγιαννόπουλου, για λόγους ασφαλείας
και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.
Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
12 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 54
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δώδεκα (12)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9893/64-2016 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)Χρήστος Γούτος, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου
και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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. 17/2016 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
παραχώρησης
παιχνιδιών».

πλατείας

Υψηλών

Αλωνίων

Αιγίου

για

τοποθέτηση

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 17/2016
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει αρνητική γνώμη στο αίτημα του
κ. Ιωάννη Μαρινάτου περί έγκρισης άδειας παραχώρησης της κεντρικής

πλατείας των Υψηλών Αλωνίων για την τοποθέτηση παιχνιδιών (τρενάκι,
μύλο, καρουζέλ κ.α.) για την περίοδο των εορτών.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι την έγκριση της αριθ. 17/2016
απόφασης της Δ.Κ Αιγίου και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την υπ’ αριθ. 17/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου και την αίτηση του κ.
Μαρινάτου καθώς επίσης 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 εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση της
αριθ. 17/2016 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου για την απόρριψη του αιτήματος
περί παραχώρησης της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας για την τοποθέτηση παιχνιδιών (τρενάκι, μύλο, καρουσελ κ.α.).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
12 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 55
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δώδεκα (12)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από
τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Δημήτριο Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη,
5)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 9893/6-4-2016 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)Χρήστος
Γούτος,
3)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου και 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη,
λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα
(9) Μελών παραβρέθηκαν 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: «Περί έγκρισης εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου
(πλατείας) με
Αιγιαλείας».

δημοπρασία

στην

Τ.Κ

Συλιβαινιωτίκων

Δήμου

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 2ο θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας κ. Θεοφάνης
Σταυρόπουλος μας απέστειλε Εισήγηση σχετικά με την λήψη απόφασης
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για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου – πλατείας – στην Τ.Κ
Συλιβαινιωτίκων για το έτος 2016 με την διαδικασία της δημοπρασίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006 και
του Π.Δ 270/81.
Η εκμίσθωση αφορά κοινόχρηστο χώρο εμβαδού 200 τ.μ. για την
τοποθέτηση φουσκωτών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών μπασκετών, χόκεϋ
και αυτόματων πωλητών στην παραλία Συλιβαινιωτίκων επί της οδού
Αιγαίου και συγκεκριμένα στο χώρο πλησίον της παιδικής χαράς που έχει
αφαιρεθεί. Για την εκμίσθωση του χώρου αυτού υπάρχει σύμφωνη γνώμη
της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος διαβάζει το αποφασιστικό της υπ’ αριθ.
3/2016 απόφασης της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων το οποίο έχει ως εξής:
«Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου την παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου 200m2 περίπου, στην παραλία Συλιβαινιωτίκων,
συγκεκριμένα στο χώρο πλησίον της παιδικής χαράς επί της οδού Αιγαίου
που έχει αφαιρεθεί, για τοποθέτηση φουσκωτών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών
μπασκετών, χόκευ και αυτόματων πωλητών με την προϋπόθεση να
πληρούν τις προδιαγραφές που ο Νόμος ορίζει».
Επίσης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ’ αριθ.
10441/12-4-2016 έγγραφο μας γνωρίζει ότι δεν έχει αντίρρηση για την
εκμίσθωση με δημοπρασία κοινόχρηστου χώρου 200 τ.μ στην παραλιακή
πλατεία της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας για
την τοποθέτηση φουσκωτών κ.α όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι την εκμίσθωση αδιάθετου
κοινόχρηστου χώρου επιφάνειας 200 τ.μ περίπου που βρίσκεται στην
πλατεία της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων με την διαδικασία της δημοπρασίας
και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την υπ’ αριθ. πρωτ.: 8355/23-3-2016 Εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.
Θεοφάνη Σταυρόπουλου, το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 10441/12-4-2016 έγγραφο
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφαση της Τ.Κ.
Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη της την αίτηση της
κας Χαρίκλειας Ράλλη και το τοπογραφικό σκαρίφημα, καθώς και τις
διατάξεις της παρ. 13 άρθρο 13 του Β.Δ.24/20.10.1958 όπως
τροποποιήθηκε
και
ισχύει
με
το
Ν.1080/1980
(Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980),
του
Π.Δ.270/1981
(Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981), του άρθρου 192 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) και του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την εκμίσθωση
αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου - πλατείας - εμβαδού 200 τμ. περίπου,
όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα, που βρίσκεται στην παραλία
της Τ.Κ Συλιβαινιωτικων Δ.Ε Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, με τη
διαδικασία της δημοπρασίας, για την τοποθέτηση φουσκωτών
παιχνιδιών, αυτόματων πωλητών κ.α για το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

3

