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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι τρεις
(23) Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη –
Πρόεδρο, 2)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Δημήτριο Μπούνια, 4)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Μαρία Τσουκαλά και
7)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
19495/23-6-2016 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)Χρήστος Γούτος, 2)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: «Δημιουργία εκ νέου παιδικής χαράς στον Κοινοτικό
χώρο της Τ.Κ Παρασκευής Δήμου Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ.: 7/2016 απόφαση της Τ.Κ.
Παρασκευής εισηγούμαστε τη δημιουργία εκ νέου παιδικής χαράς στον
κοινοτικό χώρο της Τ.Κ. Παρασκευής.

Στον κοινοτικό χώρο υπήρχε παιδική χαρά η οποία αποξηλώθηκε, καθώς δεν
πληρούσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει η υπ’ αριθ. 28492/09/ΦΕΚ
931Β/18-5-2009 Υπουργική Απόφαση καθώς και η υπ’ αριθ.
18239/2014/ΦΕΚ 1289/Β/21-5-2009 Υπουργική Απόφαση.
Στο χώρο έκτασης περίπου 200μ2 θα τοποθετηθούν: περίφραξη και πόρτα, μια
κούνια παίδων 2 θέσεων, μια τσουλήθρα και μια τραμπάλα που θα είναι
πιστοποιημένα από κατάλληλο φορέα πιστοποίησης. Ο χώρος θεωρείται
κατάλληλος και διαθέτει τις προϋποθέσεις για λήψη του σήματος
καταλληλότητας και λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου παιδικών
χαρών της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου μιας και ήδη παροχή νερού και φωτισμό. Ο χώρος δεν γειτνιάζει με
δρόμο αυξημένης κυκλοφορίας, θα προστατεύεται και θα φυλάσσεται από τα
μέλη της τοπικής κοινότητας και του εκπολιτιστικού συλλόγου.
Το ωράριο λειτουργίας κατά τη χειμερινή περίοδο θα είναι Σάββατο και
Κυριακή από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Κατά τη θερινή περίοδο η παιδική χαρά θα λειτουργεί καθημερινά από 18:00
μ.μ. έως 21:00 μ.μ.
Τα παιδιά θα επιβλέπονται από τους συνοδούς τους.
Η προμήθεια των οργάνων παιδικής χαράς θα γίνει μέσω μελέτης του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Αιγιαλείας, ενώ η διαμόρφωση του χώρου προτείνεται να γίνει
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό
του Δήμου Αιγιαλείας υπό την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού που θα
οριστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εκθέτει ότι η Τοπική Κοινότητα Παρασκευής
με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 7/2016 έγγραφο της γνωστοποιεί ότι αποφάσισε από
κοινού με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο της Κοινότητας την δημιουργία
παιδικής χαράς στο κοινοτικό χώρο πίσω από το Δημοτικό Σχολείο και ότι ο
συγκεκριμένος χώρος θα είναι περιφραγμένος και η επίβλεψη αυτού δλδ το
άνοιγμα, το κλείσιμο & το ωράριο λειτουργίας (χειμώνα Σάββατο & Κυριακή
από τις 10.00 έως 13.00 – και Καλοκαίρι καθημερινά από τις 18.00 έως
21.00) αυτής θα την έχει η Τοπική Κοινότητα και ο Σύλλογος. Τα παιδιά θα
επιβλέπονται από τους συνοδούς τους. Το αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου να προβεί στην προμήθεια
των οργάνων και στον έλεγχο του χώρου όπου θα τοποθετηθούν τα όργανα».
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
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε, την εισήγηση της Προέδρου κας Βασιλικής Ψυχράμη,
είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 7/14-4-2016 έγγραφο της Τ.Κ Παρασκευής και έλαβε
υπόψη ότι ο χώρος θεωρείται κατάλληλος και διαθέτει τις προϋποθέσεις για
λήψη του σήματος καταλληλότητας και λειτουργίας από την αρμόδια
επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου μιας και ήδη διαθέτει παροχή νερού
και φωτισμό, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας:
1) την έγκριση του αιτήματος της Τ.Κ Παρασκευής και του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου της Κοινότητας περί δημιουργίας παιδικής χαράς
στον κοινόχρηστο χώρο πίσω από το Δημοτικό Σχολείο.
Η παιδική χαρά θα λειτουργεί με ευθύνη της Τοπικής Κοινότητας και του
Συλλόγου και σύμφωνα με τα παρακάτω ωράρια:
Το ωράριο λειτουργίας κατά τη χειμερινή περίοδο θα είναι Σάββατο και
Κυριακή από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Κατά τη θερινή περίοδο η παιδική χαρά θα λειτουργεί καθημερινά από 18:00
μ.μ. έως 21:00 μ.μ.
2)Να συνταχθεί από το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου
και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας για την υλοποίηση του εν
λόγω αιτήματος, μελέτη για την προμήθεια των οργάνων παιδικής χαράς και
3)Να διαμορφωθεί κατάλληλα ο εν λόγω χώρος από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και υπό την επίβλεψη Πολιτικού
Μηχανικού που θα οριστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2016.
Η Πρόεδρος
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