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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαέξι (16)
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο Μπούνια,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη,
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36488/11-11-2016 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)Βασίλης
Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) 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 κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στη
περιοχή της παραλίας Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας ».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 32412/17-10-2016 έγγραφο το οποίο έχει
ως εξής:
«Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: ΑΙΓ_577/10-10-2016 έγγραφο της η εταιρεία
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε κατασκευής του έργου ‘Κατασκευή Κεντρικών
Αποχετευτικών Αγωγών παραλιακών Οικισμών από το Δήμο Ερινεού έως το
Δήμο Αιγείρας’’ μας υπέβαλλε Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για τις
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εργασίες επί του οδοστρώματος δημοτικών οδών στην Παραλία
Συλιβαινιωτίκων.
Συγκεκριμένα, αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται
στα πλαίσια διενέργειας αρχαιολογικής ανασκαφής και στη συνέχεια
κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης, στην παραλία Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε.
Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, επί της παραλιακής Οδού Αιγαίου, από το
ύψος της οδού Τήνου έως το ύψος της οδού Αμοργού (Α΄ Φάση) και από το
ύψος της Οδού Χελμού έως το ύψος της Οδού Νάξου (Β΄ Φάση).
Στα παραπάνω περιγραφόμενα τμήματα θα πραγματοποιηθεί
αρχαιολογική ανασκαφή, λόγω ευρημάτων σε προγενέστερο στάδιο των
εργασιών εκσκαφής, μέχρι βάθους από 2,50 έως 3,00 μ. και μετά το πέρας
αυτής, η τοποθέτηση του αποχετευτικού αγωγού.
Λόγω της στενότητας του οδοστρώματος και του μεγέθους του
ορύγματος κρίνεται αναγκαία η ολική διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων για λόγους ασφαλείας, σε δύο κύριες φάσεις εργασιών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το ύψος της Οδού Τήνου έως το
ύψος της Οδού Αμοργού (Α’ Φάση) και από το ύψος της Οδού Χελμού έως το
ύψος της Οδού Νάξου (Β’ Φάση), όπως περιγράφονται στην συνημμένη
Τεχνική Έκθεση και θα έχουν διάρκεια 2 μήνες ανά φάση εργασιών
(συνολικά 4 μήνες) από την ημ/νία έγκρισης της παρούσας από όλους τους
απαραίτητους φορείς.
Χρονικά θα προηγηθούν οι απαιτούμενες εργασίες της Α΄ φάσης και
μετά το πέρας αυτών θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες εργασίες της Β΄
Φάσης χωρίς να υπάρχει χρονική επικάλυψη μεταξύ τους.
Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
παρακαμπτήρια οδό, η όδευση της οποίας είναι:
Α’ φάση:
Αιγαίου - Τήνου – Θεσσαλίας – Αμοργού – Αιγαίου
Β’ Φάση: Χελμού – Θεσσαλίας – Νάξου – Αιγαίου
Με την εφαρμογή της παραπάνω περιγραφόμενης εκτροπής είναι
δυνατόν να γίνεται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία των
οχημάτων, ενώ παράλληλα να εκτελείται και η κατασκευή του έργου.
Οι
παραπάνω
περιγραφόμενες
κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
απεικονίζονται και στο συνημμένο σχέδιο της περιοχής σε Κλίμακα 1:1000.
Οι σημάνσεις των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι αυτές που
προδιαγράφονται στους αντίστοιχους κανονισμούς.
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή παρουσία
εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, έλεγξε κατά το δυνατόν τον
υποβληθέντα φάκελο (Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο Οριζοντιογραφίας) και δεν
έχει αντίρρηση στην εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων (με την διάταξη
της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης), ενώ έλαβε και τις σχετικές
διαβεβαιώσεις πως θα παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους
για την πρόσβαση στις κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσο
και κατά την διάρκεια της νύκτας.
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Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων όπως
εκφράσει τις απόψεις του επί του θέματος, και όπως στη συνέχεια προωθήσει
ταχέως το ζήτημα στα λοιπά συλλογικά όργανα του Δήμου για λήψη της
προβλεπόμενης από το Άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας – Φ.Ε.Κ. 57Α΄/23–03–1999) απόφασης».
Επίσης η Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων με την υπ’ αριθ.
10/2016 απόφαση της εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου την
Έγκριση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην παραλία Συλιβαινιωτίκων
Δ.Ε Ακράτας όπως αυτές απεικονίζονται στο σχέδιο της περιοχής και την
τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από
την κατασκευάστρια εταιρεία».
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 τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Ψυχράμη, είδε το υπ’
αριθ. πρωτ.: 32412/17-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ.
ΑΙΓ_577/10-10-2016 έγγραφο της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. με την Τεχνική
Έκθεση και την Κυκλοφοριακή Μελέτη, την υπ’ αριθ. 10/2016 απόφαση της
Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων και έλαβε υπόψη της το υπ’ αριθ. πρωτ.:
Φ11/Β/7956/7-10-2016 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, 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. 69092/7262/11-62015 εγκριτική απόφαση αυτής μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στα
πλαίσια διενέργειας αρχαιολογικής ανασκαφής και στη συνέχεια
κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης, στην παραλία Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε.
Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας με την ολική διακοπή της κυκλοφορίας
των οχημάτων για λόγους ασφαλείας σε δύο κύριες φάσεις εργασιών.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το ύψος της Οδού Τήνου έως
το ύψος της Οδού Αμοργού (Α’ Φάση) και από το ύψος της Οδού Χελμού
έως το ύψος της Οδού Νάξου (Β’ Φάση), όπως περιγράφονται στην
συνημμένη Τεχνική Έκθεση και θα έχουν διάρκεια 2 μήνες ανά φάση
εργασιών (συνολικά 4 μήνες) από την ημ/νία έγκρισης της παρούσας από
όλους τους απαραίτητους φορείς.
Χρονικά θα προηγηθούν οι απαιτούμενες εργασίες της Α΄ φάσης και μετά
το πέρας αυτών θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες εργασίες της Β΄ Φάσης
χωρίς να υπάρχει χρονική επικάλυψη μεταξύ τους.
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Για το διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
παρακαμπτήρια οδό, η όδευση της οποίας είναι:
Α’ φάση: Αιγαίου - Τήνου – Θεσσαλίας – Αμοργού – Αιγαίου
Β’ Φάση: Χελμού – Θεσσαλίας – Νάξου – Αιγαίου
Με την εφαρμογή της παραπάνω περιγραφόμενης εκτροπής είναι
δυνατόν να γίνεται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία των
οχημάτων, ενώ παράλληλα θα εκτελείται και η κατασκευή του έργου.
Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους
περιοίκους για την πρόσβαση στις κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια
της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της νύκτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2016
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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16 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 163
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαέξι (16)
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο Μπούνια,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη,
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36488/11-11-2016 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)Βασίλης
Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) 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 Αδειών Καταστημάτων της
Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης
του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν υποβολής
αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου μουσικής,
εξετάζει σύμφωνα και με το αριθμόν 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣΔ.Δ.Α. τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκονται και
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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:
Ανδρέας Ψυχογιός του Χαραλάμπους, για το κατάστημα
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ –ΜΠΑΡ) Χ.Π.», που βρίσκεται στο
Αίγιο και στην οδό Μητροπόλεως 73.
Για το ανωτέρω κατάστημα του δεν υπάρχουν παραβάσεις.
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 τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την Εισήγηση του αρμόδιου γραφείου Καταστημάτων του Δήμου, την
αίτηση του ενδιαφερομένου 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον:
ΑΝΔΡΕΑ ΨΥΧΟΓΙΟ του Χαραλάμπους, για το κατάστημα
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ –ΜΠΑΡ) Χ.Π.», που βρίσκεται στο
Αίγιο και στην οδό Μητροπόλεως 73.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαέξι (16)
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο Μπούνια,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη,
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36488/11-11-2016 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)Βασίλης
Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) 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 δέντρου στην πλατεία της Τ.Κ
Δημητρόπουλου Δ.Ε Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας».
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 Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 33200/26-102016 έγγραφό του, Τεχνική Έκθεση για το εν λόγω θέμα η οποία έχει ως
εξής:
«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και
ημέρα Τρίτη, διαπιστώθηκε πως στην κεντρική πλατεία της ΤΚ
Δημητρόπουλου φύεται ένας πλάτανος και μια λεύκα. Η λεύκα φύεται στην
1

νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας και συγκεκριμένα στην γωνία. Ο
πλάτανος φύεται στο μέσο περίπου της πλατείας δίπλα στον δρόμο. Ωστόσο, η
λεύκα είναι κατά το ήμιση ξερή και σάπια, με ασθενική βλάστηση, έντονα
σημάδια προσβολής από ξυλοφάγα έντομα, ενώ φέρει πληγές και από καρφιά.
Δεδομένου ότι το δέντρο ασθενεί, συνιστάται για λόγους ασφαλείας
αλλά και για την αισθητική αναβάθμιση της πλατείας η κοπή του. Προτείνεται
η αντικατάστασή της με ένα δέντρο μουριάς».
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 τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 33200/26-10-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου
Αιγιαλείας με την τεχνική έκθεση και το φωτογραφικό υλικό, το αίτημα του
κ. Παναγιώτη Σκούρτη καθώς επίσης και 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
Να εγκρίνει την κοπή ενός δένδρου (λεύκας) που βρίσκεται στην
πλατεία της Τ.Κ Δημητρόπουλου της Δ.Ε Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας
δεδομένου ότι το δέντρο ασθενεί καθώς και για λόγους ασφαλείας και την
αντικατάσταση αυτού από ένα δένδρο μουριάς.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις
υποδείξεις και υπό την επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Πρασίνου του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164/2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
16 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 165
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαέξι (16)
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο Μπούνια,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη,
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36488/11-11-2016 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)Βασίλης
Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) 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 δέντρου (κυπαρισσιού) στο κοινοτικό
κοιμητήριο της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
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 μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 31661/10-102016 έγγραφό του, Τεχνική Έκθεση για το εν λόγω θέμα η οποία έχει ως
εξής:
«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 07/10/2016 και ημέρα
Παρασκευή, διαπιστώθηκε πως εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου της ΔΚ
Αιγίου, και στο κάτω μέρος του ταφείου ιδιοκτησίας Κυρίου Λεωνίδα
Γεωργούση φύεται ένα κυπαρίσσι. Το εν λόγω δέντρο στη μια πλευρά του
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φέρει ξερούς κλάδους. Επιπλέον, κατά το παρελθόν (πριν δύο χρόνια
περίπου) αποκόπηκαν κύριες ρίζες που φύονταν στην πλευρά του ταφείου
καθώς έπρεπε να διανοιχτεί ο τάφος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η στήριξη
του εν λόγω δέντρου να μην είναι επαρκής και το δέντρο να έχει πάρει κλίση
προς την πλευρά που δεν στηρίζεται. Επιπλέον, η ανάπτυξη του κυπαρισσιού
είναι τέτοια που αναπτύσσεται μέσα στον χώρο του οικογενειακού ταφείου
γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση του μνημείου αδύνατη, χωρίς να
αφαιρεθεί περαιτέρω τμήμα του κορμού και των ριζών(βλέπε φωτο).
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η κοπή του εν λόγω δέντρου».
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 τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 31661/10-10-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου
Αιγιαλείας με την τεχνική έκθεση και το φωτογραφικό υλικό, το αίτημα του
κ. Λεωνίδα Γεωργούση καθώς επίσης και 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
Να εγκρίνει την κοπή ενός δένδρου (κυπαρίσσι) που βρίσκεται εντός
του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και στο
κάτω μέρος του ταφείου ιδιοκτησίας κυρίου Λεωνίδα Γεωργούση,
δεδομένου ότι το δέντρο στη μια πλευρά του φέρει ξερούς κλάδους και κατά
το παρελθόν αποκόπηκαν κύριες ρίζες (που φύονταν στην πλευρά του
ταφείου καθώς έπρεπε να διανοιχτεί ο τάφος) με αποτέλεσμα, η στήριξη του
εν λόγω δέντρου να μην είναι επαρκής και το δέντρο να έχει πάρει κλίση
προς την πλευρά που δεν στηρίζεται.
Η κοπή του εν λόγω δένδρου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
υποδείξεις και υπό την επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Πρασίνου του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
16 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 166
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαέξι (16)
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο Μπούνια,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη,
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36488/11-11-2016 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)Βασίλης
Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) 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 ενός δένδρου στο κοινοτικό κοιμητήριο
της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας ».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 34166/4-112016 έγγραφό του, Τεχνική Έκθεση για το εν λόγω θέμα η οποία έχει ως
εξής:
«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 03/11/2016 και ημέρα
Πέμπτη, διαπιστώθηκε πως εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου της ΔΚ Αιγίου
και δίπλα από το οικογενειακό ταφείο Χαλκιόπουλου φύεται ένα κυπαρίσσι το
οποίο έχει καταστρέψει την τσιμεντένια επένδυση του ταφείου. Το
συγκεκριμένο δέντρο είναι υγιέστατο και εύρωστο. Ωστόσο καταλαμβάνει
χώρο από το ταφείο στο οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη βλάβη.

Προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί,
συνιστάται η κοπή του εν λόγω κυπαρισσιού καθώς καταλαμβάνει πλέον
χώρο του ταφείου.
Σε ότι αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών, δεδομένου ότι το
Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας δεν
διαθέτει αρμόδιο υπάλληλο, συνιστάται ο κύριος του ταφείου να προβεί στην
αποκατάσταση των βλαβών και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα
παραστατικά (τιμολόγια) προκειμένου να αποζημιωθεί».
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 τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 34166/4-11-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου
Αιγιαλείας με την τεχνική έκθεση και το φωτογραφικό υλικό, το αίτημα της
κας Δέσποινας Καρούζου και έλαβε υπόψη το γεγονός ότι έχει προκληθεί
μεγάλη βλάβη στο εν λόγω ταφείο καθώς επίσης και 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 :
Α) την κοπή ενός δένδρου (κυπαρίσσι) που βρίσκεται εντός του
Δημοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας δίπλα από το
οικογενειακό ταφείο Χαλκιόπουλου δεδομένου ότι το κυπαρίσσι έχει
καταστρέψει την τσιμεντένια επένδυση του ταφείου και καταλαμβάνει χώρο
από αυτό στο οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη βλάβη, σύμφωνα με τις
υποδείξεις και υπό την επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Πρασίνου του
Δήμου Αιγιαλείας και
Β) την αποκατάσταση των ζημιών από τον κύριο του ταφείου και την
προσκόμιση των παραστατικών (τιμολόγια) στην Υπηρεσία του Τμήματος
Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
προκειμένου να αποζημιωθεί, δεδομένου ότι το ανωτέρω τμήμα δεν διαθέτει
αρμόδιο υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166/2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
16 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 167
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαέξι (16)
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο
Μπούνια, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο
τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36488/11-11-2016
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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)Βασίλης
Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα
(9) Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) 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. 67/2016 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου
περί τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων στα δημοτικά παρκινγκ
της Δ.Κ Αιγίου καθώς και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης
(Σολωμού – Ρήγα Φεραίου – Κορίνθου – Κανελλοπούλου & Ζωοδόχου
Πηγής)».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 6 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ.
67/2016 απόφαση της σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη
στην πρόταση του Προέδρου της Δ.Κ Αιγίου κ. Ανδρέα Σοφέτη περί
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τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων για την σύντομη και πλήρη
πληροφόρηση του οδηγού σχετικά με τον σκοπό της κατεύθυνσης του,
στα δημοτικά παρκινγκ της Δ.Κ Αιγίου, καθώς και στους κεντρικούς
δρόμους – εισόδους της πόλης Σολωμού – Ρήγα Φεραίου – Κορίνθου –
Κανελλοπούλου & Ζωοδόχου Πηγής».
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 τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την αριθ. 67/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου και έλαβε υπόψη 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. 69092/7262/116-2015 εγκριτική απόφαση αυτής, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την αριθ. 67/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου για την
τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για την σύντομη και πλήρη
πληροφόρηση των οδηγών σχετικά με τον σκοπό της κατεύθυνσης τους
στα δημοτικά παρκινγκ της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, καθώς και στους κεντρικούς δρόμους (εισόδους) της πόλης
Σολωμού – Ρήγα Φεραίου – Κορίνθου – Κανελλοπούλου & Ζωοδόχου
Πηγής.
Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις και
υπό την επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 167/2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
16 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 168
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαέξι (16)
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο Μπούνια,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη, μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36488/11-11-2016 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
3)Βασίλης
Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) 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. 70/2016 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί
μετακίνησης ενός κάδου απορριμμάτων από την νέα θέση στην αρχική που
βρισκόταν επί της οδού Μενελάου 81 οικισμού Μυρτιάς Δήμου Αιγιαλείας ».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 70/2016
απόφαση κατόπιν του υπ’ αριθ. 29843/28-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης
Καθαριότητας περί μετακίνησης κάδου στη περιοχή Μυρτιάς Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία εκφράζει θετική γνώμη για 1) τοποθέτηση μικρού κάδου τέρμα
Θησέως έναντι οικίας Θεοτοκάτου, 2)τοποθέτηση μικρού κάδου στο στενό του
σχολείου στη θέση που προϋπήρχε, 3) επαναφορά του κάδου στη θέση που
προϋπήρχε επί της Μενελάου μεταξύ των οικιών Αντρέα Φιλιππόπουλου και
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Ανθής Θανοπούλου και 4)τοποθέτηση μικρού κάδου στο στενό έναντι οικίας
Ρούβαλη καθώς και την προμήθεια μικρών κάδων σε περίπτωση που η
Υπηρεσία δεν διαθέτει.
Επίσης το Τμήμα Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων
Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 29843/289-2016 έγγραφο του διαβίβασε Εισηγητική Έκθεση η οποία έχει ως εξής:
«Με την 12840/5-5-2016 αίτηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου η
κα Σπυριδούλα Παπαδημητροπούλου αιτήθηκε την μεταφορά του κάδου επί της
οδού Μενελάου 81, επικαλούμενη τα σοβαρά προβλήματα υγείας του συζύγου
της.
Σύμφωνα με το αρ. 12840/14-6-2016 έγγραφό μας η Υπηρεσία μας
εισηγήθηκε την προσωρινή μετακίνηση του κάδου και την επιστροφή του στην
αρχική του θέση εάν παρατηρηθεί το φαινόμενο της εναπόθεσης των εσωτερικών
αστικών απορριμμάτων (ΑΣΑ) ανεξέλεγκτα στο περιβάλλοντα χώρο της αρχικής
θέσης του κάδου. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο ωστόσο με την 451/2016
απόφαση του αποφάσισε την οριστική μετακίνηση του κάδου η οποία και
πραγματοποιήθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου μας.
Ωστόσο με την 22569/19-7-2016 επιστολή κάτοικοι της περιοχής
εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους για την μετακίνηση του κάδου ενώ ταυτόχρονα
η υπηρεσία μας έστειλε σχετική απάντηση προκειμένου να προληφθούν
αυθαίρετες συμπεριφορές.
Εν συνεχεία κατατέθηκαν μέσω της εισαγγελίας πρωτοδικών Αιγίου οι με
αρ. 29843/21-9-2016 και 29943/22-9-2016 αιτήσεις κατοίκων της οδού
Μενελάου οι. Μυρτιάς. Με την 1η αίτηση υποβάλλουν χαρτιά και ιατρικά
έγγραφα και επιθυμούν την επιστροφή του κάδου στην αρχική του θέση, καθώς η
νέα του τοποθέτηση έγινε σε μεγάλη απόσταση όπου δυσκολεύονται καθημερινά
να μεταβαίνουν εκεί. Με την 2η αίτηση δυσανασχετούν οι κάτοικοι κυρίως επί
της διασταύρωσης οδού Θησέως και Μενελάου καθόσον επιβαρύνεται η περιοχή
τους με τα απορρίμματα της γειτονικής περιοχής.
Στο άρθρο 14.8 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας ( απόφαση
235/2015 ΔΣ), προβλέπεται πως «… Σε περίπτωση που υπάρχει συνεχιζόμενη
ενόχληση ή διαφωνία σχετικά με την θέση των κάδων όπως αυτή αποφασίζεται
από την τις Τοπικές αρχές και την Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης τότε ο
ενοχλούμενος δύναται να στραφεί με αίτηση του στα ανώτερα όργανα του Δήμου
(Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο)..».
Συνημμένα λοιπόν με την παρούσα επιστολή σας αποστέλλουμε:
Α)Φ/Α του ιστορικού της εν λόγω υπόθεσης
Β)Φ/Α της επιστολής κατοίκων της περιοχής (αρ. πρωτ.: 22569/19-7-2016
Γ) Φ/Α της επιστολής κατοίκων της περιοχής (αρ. πρωτ.: 29843/21-9-2016
Δ) Φ/Α της επιστολής κατοίκων της περιοχής (αρ. πρωτ.: 29943/21-9-2016)
Η Υπηρεσία μας με το με αρ. 12840/14-6-2016 έγγραφο είχε εισηγηθεί την
προσωρινή μετακίνηση του κάδου γνωρίζοντας τα προβλήματα που θα
προέκυπταν από την οριστική μετακίνηση του καθώς α)Η μετακίνηση του σε
άλλη θέση επί της οδού Μενελάου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτίας της
στενότητας της οδού και β)στην πλησιέστερη θέση όπου και μεταφέρθηκε είναι
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τοποθετημένοι και άλλοι κάδοι οπότε και επιβαρύνει με τα απορρίμματα του
γειτονική περιοχή.
Επανερχόμαστε λοιπόν με την παρούσα Εισήγηση μας και ζητούμε την επιστροφή
του κάδου στην οδό Μενελάου 81ως πλέον ενδεδειγμένη καθώς επίσης την
αναθεώρηση των με αρ. αποφάσεων 39/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, 97/2016
απόφαση της ΕΠΖ και 451/2016 Δ.Σ Αιγιαλείας».
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 ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την εισήγηση της
Υπηρεσίας καθώς και με την απόφαση 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. 70/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, την υπ’ αριθ. 97/2016
απόφαση της ΕΠΖ, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 451/2016 Δ.Σ Αιγιαλείας,
την Εισηγητική Έκθεση του τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου
Αιγιαλείας, την 22569/19-7-2016 επιστολή κατοίκων της περιοχής, που
εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους για την μετακίνηση του κάδου, τις υπ’ αριθ.
πρωτ. 29843/21-9-2016 και 29943/22-9-2016 αιτήσεις κατοίκων της οδού
Μενελάου, που κατατέθηκαν μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιγίου, με
τις οποίες οι κάτοικοι υποβάλλουν χαρτιά και ιατρικά έγγραφα και ζητούν την
επιστροφή του κάδου στην αρχική του θέση, διότι αφ’ ενός μεν η νέα του θέση
δυσκολεύει κυρίως τους υπερήλικες καθημερινά να μεταβαίνουν εκεί, αφ’
ετέρου δε επιβαρύνεται η περιοχή τους και με τα απορρίμματα της γειτονικής
περιοχής και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 235/2015 απόφαση του Δ.Σ
Αιγιαλείας περί κανονισμού καθαριότητας του Δήμου και συγκεκριμένα το
άρθρο 14.8 του κανονισμού στο οποίο προβλέπεται: «… Σε περίπτωση που
υπάρχει συνεχιζόμενη ενόχληση ή διαφωνία σχετικά με την θέση των κάδων
όπως αυτή αποφασίζεται από την τις Τοπικές αρχές και την Δ/νση Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης τότε ο ενοχλούμενος δύναται να στραφεί με αίτηση του στα
ανώτερα όργανα του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό
Συμβούλιο)..», καθώς 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:
1)την ανάκληση της υπ’ αριθ. 97/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ περί
«οριστικής μετακίνησης ενός (1) κάδου απορριμμάτων, που βρίσκεται επί της
οδού Μενελάου αριθ. 81 στον οικισμό Μυρτιάς της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας,
στην συμβολή των οδών Μενελάου και Θησέως» και συνεπώς την μετακίνηση –
επιστροφή του παραπάνω κάδου απορριμμάτων στην οδό Μενελάου αριθ. 81 του
οικισμού «Μυρτιάς» της Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, ως την πλέον
ενδεδειγμένη θέση σύμφωνα και με την Εισηγητική Έκθεση του αρμόδιου
τμήματος της Δ/νσης Καθαριότητας.
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2)την τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμμάτων στον οικισμό
«Μυρτιάς» της Δ.Κ. Αιγίου στις εξής θέσεις: α) στο τέρμα της οδού Θησέως
έναντι οικίας Θεοτοκάτου, β) στη στενή ανώνυμη οδό του δημοτικού σχολείου
στη θέση που προϋπήρχε, και γ) στη στενή ανώνυμη οδό έναντι οικίας
Ρούβαλη, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 70/2016 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν διαθέτει την χρονική αυτή στιγμή
μικρούς κάδους, να γίνουν απαραίτητες ενέργειες για σχετική προμήθεια για
την υλοποίηση της απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 168/2016.
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
16 Νοεμβρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 169
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαέξι (16)
Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη 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)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Δημήτριο Μπούνια,
5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη, μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36488/11-11-2016 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)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
3)Βασίλης
Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί τοποθέτησης μπάρας στην είσοδο της πλατείας
Τ.Κ Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 13179/26-9-2016 έγγραφο,
γνωμοδότηση για την τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο της πλατείας Καμαρών
το οποίο έχει ως εξής:
«Με το υπ’ αριθ. 13179/10-5-2016 έγγραφο ο Πρόεδρος της Τ.Κ
Καμαρών μας διαβίβασε το υπ’ αριθ. 16 Πρακτικό της Τ.Κ και ζητά την
τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο της πλατείας Ηρώων Καμαρών επειδή κατ’
επανάληψη έχουν γίνει ζημιές (σπάσιμο φωτιστικών σωμάτων κ.τ.λ) από
οχήματα που μπαίνουν ανεξέλεγκτα στη πλατεία. Με την τοποθέτηση της μπάρας
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θα αποφευχθούν κάθε είδους καταστροφές που προκαλούνται από την
ανεξέλεγκτη είσοδο οχημάτων στην πλατεία και η οικονομική επιβάρυνση του
Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών.
Η Υπηρεσία μας ύστερα από αυτοψία που διενήργησε και έλαβε υπόψη τα
τοπικά χαρακτηριστικά, τις τοπικές συνθήκες κυκλοφορίας και στάθμευσης στη
περιοχή, συμφωνεί και γνωμοδοτεί θετικά με την τοποθέτηση μπάρας στην
πλατεία Ηρώων Καμαρών ώστε να αποτραπεί η είσοδος οχημάτων στην πλατεία
με την προϋπόθεση να υπάρχει πρόσβαση σε οχήματα έκτακτης ανάγκης όπως
πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, περιπολικά και οχήματα του Δήμου, έχοντας
δυνατότητα τοποθέτησης και αφαίρεσης του έτσι ώστε να επιτελεί τον σκοπό για
τον οποίο τοποθετήθηκε.
Επίσης πρόβλεψη υπάρχει και για την απρόσκοπτη διενέργεια
θρησκευτικών τελετών ή εκδηλώσεων της Τοπικής Κοινότητας ή του Δήμου».
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 τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 13179/26-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. 16/2016
Πρακτικό Συνεδρίασης της Τ.Κ Καμαρών 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.69092/7262/11-6-2015 όμοια
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση τοποθέτησης μπάρας στην είσοδο της πλατείας Ηρώων της
Τ.Κ Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας για την αποφυγή ζημιών που έχουν προκληθεί
κατ’ επανάληψη από την ανεξέλεγκτη είσοδο οχημάτων στην πλατεία και την
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών,
με την προϋπόθεση να υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσής και επανατοποθέτησης
της για την πρόσβαση σε οχήματα έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβεστικά,
ασθενοφόρα, περιπολικά και οχήματα του Δήμου, καθώς και την απρόσκοπτη
διενέργεια θρησκευτικών τελετών ή εκδηλώσεων της Τοπικής Κοινότητας ή
του Δήμου.
Η τοποθέτηση θα γίνει υπό την επίβλεψη του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169/2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

2

