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ΑΠΟΦΑΣΗ 56
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι έξι (26)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας,
από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη και
7)Γεώργιο Γιοβά αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 12051/25-4-2016 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)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 3)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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: «Έγκριση χορήγησης άδειας Λούνα παρκ στην παραλία Τ.Κ
Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη - κατεπείγουσα
προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα άδεια λειτουργίας λούνα παρκ λόγω της
εορταστικής περιόδου και να δρομολογηθεί άμεσα η δημοπράτηση των
κοινοχρήστων χώρων στην πλατεία Αγ. Λαύρας και Βάλφουρ αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών
Καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
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«Κα Πρόεδρε, κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Έχοντας υπόψη:
- Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας».
- Τις διατάξεις του αρ.75 παρ.2, Ν.3463/06, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων, όπως λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών
συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της».
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 12/2005.
- Την αίτηση του Γεράσιμου Γεωργίου του Αθανασίου, με Αρ. Πρωτ.: 9504/04-04-2016.
- Την υπ’ αριθ.: 33869/825/23-04-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας,
συγκρότηση επιτροπής Α/βαθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κιν/φων και Θεάτρων για
το έτος 2015.
- Την υπ’ αριθ.: 11022/15-04-2016 πρόσκληση της Προέδρου της επιτροπής,
Α/βαθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κιν/φων και Θεάτρων, με την οποία
συγκροτήθηκε στις 20/04/2016 η γνωμοδοτική επιτροπή.
- Το υπ’ αριθ.: 11964/25-04-2016 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Με βάση τα παραπάνω προτείνω την έγκριση της άδεια λειτουργίας Λούνα
Παρκ στην Παραλία Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας, για χρονικό διάστημα δύο
μηνών».

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 χορήγηση άδειας λούνα παρκ στην Τ.Κ Σελιανιτίκων και
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
αίτηση του κ. Γεράσιμου Γεωργίου με την Τεχνική Έκθεση Μελέτης
Εγκαταστάσεων Λούνα Παρκ του μηχανολόγου – Μηχανικού κ. Σπυρόπουλου,
την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου καταστημάτων του Δήμου, το υπ’ αριθ. 1
Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών Λούνα Παρκ σύμφωνα με το
οποίο πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο χώρο και δίδεται προέγκριση και έλαβε
υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 12/2005, του αρ.75 παρ.2, Ν.3463/06 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 άδειας λειτουργίας λούνα παρκ στον κ. Γεράσιμο Γεωργίου
του Αθανασίου, που θα λειτουργήσει στην παραλία της Τοπικής Κοινότητας
Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας για το χρονικό διάστημα των δυο μηνών, αρχής
γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΑΠΟΦΑΣΗ 57
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι έξι (26)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη –
Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο,
4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Μαρία Τσουκαλά
τακτικά Μέλη και 7)Γεώργιο Γιοβά αναπληρωματικό μέλος της
πλειοψηφίας μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 12051/25-4-2016 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)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και
3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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: «Επί της αριθ. 28/2016 απόφασης Δ.Κ. Αιγίου περί

καθορισμού χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας
Βάλφουρ».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα άδεια λειτουργίας λούνα
παρκ λόγω της εορταστικής περιόδου και να δρομολογηθεί άμεσα η
δημοπράτηση των κοινοχρήστων χώρων στην πλατεία Αγ. Λαύρας και
Βάλφουρ αντίστοιχα.
1

Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης και στη συνέχεια διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.
28/2016 απόφασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Την έκφραση θετικής του γνώμης, περί τροποποίηση της απόφασης
552/2014 του Δ.Σ. Αιγιαλείας περί καθορισμού χώρων για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, επί της πλατείας «Βάλφουρ», σύμφωνα με την εισήγηση
του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, ως εξής:
1) Τμήμα (1) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 10,70 τμ.
2) Τμήμα (1α) που αντιστοιχεί στο 30% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 3,81 τμ.
3) Τμήμα (3α) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να
διατεθεί με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν
θα λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 2,43 τμ.
4) Τμήμα (2) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Ασημάκη
Φωτήλα 25-27, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 8,89 τμ.
5) Τμήμα (3β) που αντιστοιχεί σε χώρο που έχει διατεθεί με δημοπράτηση,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 32,42 τμ.
6) Τμήμα (4) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Κλεομένους
Οικονόμου 40, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 4,61 τμ.
7) Τμήμα (3γ) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να
διατεθεί με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν
θα λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 21,21 τμ.».
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής» εισηγούμαι τον επανακαθορισμό των χώρων της πλατείας Βάλφουρ
της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα, χωρίς όμως να αίρεται ο κοινόχρηστος
χαρακτήρας της πλατείας και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου κας Βασιλικής Ψυχράμη,
είδε την αριθ. 28/2016 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και
έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του
Δήμου, τις υπ’ αριθ. 552/2014 και 320/2013 αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας, την ανάγκη επανακαθορισμού των χώρων της
πλατείας Βάλφουρ της Δ.Κ. Αιγίου, για την τοποθέτηση
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τραπεζοκαθισμάτων, λόγω λειτουργίας νέου καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, 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 τον
επανακαθορισμό των χώρων της πλατείας Βάλφουρ η οποία βρίσκεται στη
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα, χωρίς όμως να αίρεται ο κοινόχρηστος
χαρακτήρας της πλατείας, ως κατωτέρω:
1)Τμήμα (1) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού
Βάλφουρ 4, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 10,70 τμ.
2)Τμήμα (1α) που αντιστοιχεί στο 30% της προβολής του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού
Βάλφουρ 4, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 3,81 τμ.
3)Τμήμα (3α) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να
διατεθεί με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό κατάληψης
τραπεζοκαθισμάτων 2,43 τμ.
4)Τμήμα (2) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού
Ασημάκη Φωτήλα 25-27, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 8,89 τμ.
5)Τμήμα (3β) που αντιστοιχεί σε χώρο που έχει διατεθεί με
δημοπράτηση, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 32,42 τμ.
6)Τμήμα (4) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού
Κλεομένους Οικονόμου 40, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 4,61
τμ.
7)Τμήμα (3γ) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να
διατεθεί με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό κατάληψης
τραπεζοκαθισμάτων 21,21 τ.μ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι έξι (26)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας,
από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο,
2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη
και 7)Γεώργιο Γιοβά αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας μετά από την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 12051/25-4-2016 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)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 3)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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: «Επί της αριθ. 29/2016 απόφασης Δ.Κ. Αιγίου περί
καθορισμού χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας
Αγ.Λαύρας».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη - κατεπείγουσα
προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα άδεια λειτουργίας λούνα παρκ λόγω της
εορταστικής περιόδου και να δρομολογηθεί άμεσα η δημοπράτηση των
κοινοχρήστων χώρων στην πλατεία Αγ. Λαύρας και Βάλφουρ αντίστοιχα.
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Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 29/2016
απόφασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, το
οποίο έχει ως εξής:
«Την έκφραση θετικής του γνώμης, να διατεθούν κατά το μέγιστο προς
παραχώρηση οι ανωτέρω χώροι, σύμφωνα με το διάγραμμα της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, ως εξής:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ
1. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Α, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
2. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Α, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
3. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Β, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
4. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Γ, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοανατολική πλευρά της πλατείας.
5. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Δ, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοανατολική πλευρά της πλατείας.
6. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ε, επιφάνειας 40,00 τμ στην ανατολική
πλευρά της πλατείας.
7. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ζ, επιφάνειας 15,40 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
8. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Η, επιφάνειας 40,00 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
9. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Θ, επιφάνειας 35,00 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
10.Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ι, επιφάνειας 29,70 τμ στην νοτιοδυτική
πλευρά της πλατείας.
11.Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Κ, επιφάνειας 24,60 τμ στην
νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας».
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α
7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
εισηγούμαι τον καθορισμό των χώρων της πλατείας Αγ. Λαύρας της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να τοποθετηθούν
τραπεζοκαθίσματα, χωρίς όμως να αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της
πλατείας, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας και
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου κας Βασιλικής Ψυχράμη, είδε
την αριθ. 29/2016 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη της το υπ’ αριθ. πρωτ. 2026/20.01.2016 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών,
Υδραυλικών
και
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας με το συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο, την ανάγκη καθορισμού των
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χώρων της πλατείας Αγίας Λαύρας της Δ.Κ. Αιγίου, για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, 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 τον καθορισμό των
προς διάθεση χώρων της πλατείας Αγίας Λαύρας, η οποία βρίσκεται στη
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να τοποθετηθούν,
τραπεζοκαθίσματα για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν
προβολή ή μη στην πλατεία, σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, χωρίς όμως να αίρεται ο
κοινόχρηστος χαρακτήρας της πλατείας, ως κατωτέρω:
1. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Α, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
2. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Α, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
3. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Β, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
4. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Γ, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοανατολική πλευρά της πλατείας.
5. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Δ, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοανατολική πλευρά της πλατείας.
6. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ε, επιφάνειας 40,00 τμ στην
ανατολική πλευρά της πλατείας.
7. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ζ, επιφάνειας 15,40 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
8. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Η, επιφάνειας 40,00 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
9. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Θ, επιφάνειας 35,00 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
10.Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ι, επιφάνειας 29,70 τμ στην
νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας.
11.Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Κ, επιφάνειας 24,60 τμ στην
νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2016.
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
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
26 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 59
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι έξι (26)
Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη –
Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο,
4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Μαρία Τσουκαλά
τακτικά Μέλη και 7)Γεώργιο Γιοβά αναπληρωματικό μέλος της
πλειοψηφίας μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 12051/25-4-2016 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)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και
3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν 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: «Επί της αριθ. 27/2016 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
μετακίνησης κάδων στην συμβολή των οδών Σολωμού & Σωτ. Λόντου».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα άδεια λειτουργίας λούνα
παρκ λόγω της εορταστικής περιόδου και να δρομολογηθεί άμεσα η
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δημοπράτηση των κοινοχρήστων χώρων στην πλατεία Αγ. Λαύρας και
Βάλφουρ αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το μοναδικό θέμα εκτός
ημερήσιας διάταξης το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και εκθέτει τα
εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 27/2016 απόφαση
σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη για τη μετακίνηση κάδων
απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Σολωμού και Σωτ. Λόντου, σύμφωνα
με την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου
Αιγιαλείας.
Στη συνέχεια διαβάζει την από 07-04-2016 Εισηγητική Έκθεση της
ανωτέρω Διεύθυνσης, η οποία έχει ως εξής:
«Στην συμβολή των οδών Σολωμού και Σωτ. Λόντου είναι
τοποθετημένοι όπως και στην συνημμένη φωτογραφία 1 φαίνεται τρεις κάδοι
απορριμμάτων και δύο κάδοι ανακύκλωσης. Καθώς στην θέση αυτή θα
μεταφερθεί η στάση των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ κρίνεται
αναγκαία η μεταφορά τους.
Διενεργήθηκε γι’ αυτό τον λόγο αυτοψία προκειμένου να καθοριστεί νέα θέση
για τους κάδους αυτούς όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σημείο επί της
οδού Σολωμού στο οποίο να μπορούν να τοποθετηθούν και οι πέντε κάδοι
μαζί χωρίς να προκαλέσουν αντιδράσεις από συμπολίτες μας καθώς υπάρχουν
πολλά καταστήματα αλλά και οικίες με παράθυρα/μπαλκονόπορτες/πόρτες επί
της οδού Σολωμού.
Προτείνεται όπως τοποθετηθούν:
Α) ένας κάδος απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης έμπροσθεν
εγκαταλελειμμένης οικίας επί της οδού Σολωμού και συγκεκριμένα στο σημείο
όπου βρίσκεται αυτήν την στιγμή η στάση των υπεραστικών λεωφορείων του
ΚΤΕΛ. Αυτό θα γίνει αφού πραγματοποιηθεί η μεταφορά της στην νέα θέση.
(συνημμένη φωτ.2)
Β) δύο κάδοι απορριμμάτων και ένας ανακύκλωσης έμπροσθεν
εγκαταλελειμμένης οικίας επί της οδού Σωτ. Λόντου και συγκεκριμένα
κατάντη της πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης όπως φαίνεται στην
συνημμένη φωτ. 3.
Γ) ένας πρόσθετος κάδος απορριμμάτων επί της οδού Σολωμού δίπλα από τον
κάδο ανακύκλωσης και στην θέση όπως προτείνεται σύμφωνα με την
συνημμένη φωτ. 4 προκειμένου να ενισχυθεί η περιοχή από κάδους. Η
τοποθέτησή του θα γίνει μετά την προμήθεια των κάδων απορριμμάτων».
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» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την υπ’ αριθ. 27/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, την Εισηγητική
Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας με
τις συνημμένες φωτογραφίες, την ανάγκη μετακίνησης των κάδων
απορριμμάτων λόγω μεταφοράς της στάσης των υπεραστικών λεωφορείων
του ΚΤΕΛ στη συγκεκριμένη θέση 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 εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τη μετακίνηση
τριών (3) κάδων απορριμμάτων και δύο (2) κάδων ανακύκλωσης που
βρίσκονται επί της συμβολής των οδών Σολωμού και Σωτ.Λόντου της Δ.Κ.
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και την τοποθέτηση ενός (1)
επιπλέον κάδου απορριμμάτων, στα κάτωθι σημεία:
1)Ένας (1) κάδος απορριμμάτων και ένας (1) κάδος ανακύκλωσης,
έμπροσθεν εγκαταλελειμμένης οικίας επί της οδού Σολωμού και
συγκεκριμένα στο σημείο που βρίσκεται η σημερινή στάση των
υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ. Η εν λόγω μεταφορά θα
πραγματοποιηθεί αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά της στάσης στη νέα θέση.
2)Δύο (2) κάδοι απορριμμάτων και ένας (1) κάδος ανακύκλωσης,
έμπροσθεν εγκαταλελειμμένης οικίας επί της οδού Σωτ. Λόντου και
συγκεκριμένα κατάντη της πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης.
3)Επιπρόσθετα, ένας (1) επιπλέον κάδος απορριμμάτων θα
τοποθετηθεί επί της οδού Σολωμού δίπλα από τον κάδο ανακύκλωσης.
Η τοποθέτηση των ανωτέρω κάδων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τις υποδείξεις του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων &
Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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