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ΑΠΟΦΑΣΗ 102
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι δυο
(22) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε
σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.:
1)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου,
3)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 4)Μαρία Τσουκαλά, 5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 6)Ευστράτιο Βαρδάκη, τακτικά Μέλη, μετά από την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 30246/21-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ.
Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου 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).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι κ.κ. Σύμβουλοι: 1)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος,
2)Χρήστος
Γούτος
και
3)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος κωλυόμενοι.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
παραβρέθηκαν έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος
χαρακτήρα της συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κ. Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, ανακοινώνει το θέμα και
καλεί τα Μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφανθούν πριν τη συζήτηση του θέματος
της ημερήσιας διάταξης για τον κατεπείγοντα ή μη χαρακτήρα της
συνεδρίασης και να εγκρίνουν τη συζήτηση του παρακάτω θέματος ως
κατεπείγον, διότι θα ακολουθήσουν διαδικασίες που απαιτούν χρόνο
όπως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα η διαδικασία της
δημοπρασίας:
- Επί της αριθ. 61/2017 απόφασης της Δημ. Κοινότητας Αιγίου περί
εκμίσθωσης μέρους της πλατείας Υψηλών Αλωνίων για τοποθέτηση
παιχνιδιών για εορταστικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια Χριστουγέννων
2017 και Πρωτοχρονιάς – Φώτων 2018,
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον
του θέματος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67
του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo υπ’ αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Α. Να εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Β. Να εγκρίνει την συζήτηση του κατωτέρω θέματος ως
κατεπείγον:
- Επί της αριθ. 61/2017 απόφασης της Δημ. Κοινότητας Αιγίου
περί εκμίσθωσης μέρους της πλατείας Υψηλών Αλωνίων για τοποθέτηση
παιχνιδιών για εορταστικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια
Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς – Φώτων 2018.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητα
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 102/ 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
22 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 103
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι δυο
(22) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 4)Μαρία Τσουκαλά, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
6)Ευστράτιο Βαρδάκη, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
30246/21-9-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Βασιλείου Γ.
Χριστόπουλου 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).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι κ.κ. Σύμβουλοι: 1)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 2)Χρήστος Γούτος και 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
κωλυόμενοι.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: Επί της αριθ. 61/2017 απόφασης της Δημ.
Κοινότητας Αιγίου περί εκμίσθωσης μέρους της πλατείας Υψηλών
Αλωνίων για τοποθέτηση παιχνιδιών για εορταστικές εκδηλώσεις κατά την
διάρκεια Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς – Φώτων 2018.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, μετά την λήψη της υπ’ αριθ. 102/2017
απόφασης στην ίδια συνεδρίαση με την οποία εγκρίθηκε ο κατεπείγων
χαρακτήρας της συνεδρίασης, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό της υπ’ αριθ. 61/2017 απόφασης της
Δ.Κ. Αιγίου που έχει ως εξής: «αποφασίζει ομόφωνα την έκφραση θετικής
γνώμης, περί της εκμίσθωσης του χώρου της πλατείας Υψηλών Αλωνίων
εκτάσεως 500,00 τ.μ. σύμφωνα με το τοπογραφικό σκαρίφημα της Δ/νσης
Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, για την τοποθέτηση παιχνιδιών για τις
εορταστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια Χριστουγέννων 2017 και
Πρωτοχρονιάς, Φώτων 2018 με την προϋπόθεση να είναι ανοικτός
διαγωνισμός χωρίς αποκλεισμούς».
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Επίσης το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου (κατόπιν του
υπ’ αριθ. πρωτ.: 1514/28-7-2017 εγγράφου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) μας απέστειλε
την από 20/9/2017 Εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Αξιοποίησης
Δημόσιας & Δημοτικής Περιουσίας κ. Δ. Φιλιππάτου η οποία έχει ως εξής:
«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκειμένου να εκμισθώσουμε
τα χώρο της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, έκτασης 500 τ.μ. σύμφωνα με το
τοπογραφικό σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας για
την τοποθέτηση παιχνιδιών κατά την διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων 2017-2018 και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 61/2017 απόφαση
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, σύμφωνα με την οποία
εκφράζει θετική γνώμη περί της εκμίσθωσης του ανωτέρω χώρου με τη
διαδικασία της δημοπράτησης, παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη
σχετικής απόφασης, ώστε να υλοποιηθεί η διαδικασία της εκμίσθωσης με
δημοπρασία όπως αναφέρεται στις διατάξεις του Π.Δ 270/1981 (ΦΕΚ
77/τΑ/30-3-1981) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των
όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των
Δήμων και Κοινοτήτων»
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 o Πρόεδρος κ. Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, είδε την υπ’ αριθ. 61/2017 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου, την
από 20/9/2017 Εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Αξιοποίησης
Δημόσιας & Δημοτικής Περιουσίας κ. Δ. Φιλιππάτου, το τοπογραφικό
σκαρίφημα του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1514/28-7-2017 έγγραφο της ΔΗΚΕΠΑ
προς την Δ/νση Οικονομικών του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την εκμίσθωση
μέρους της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων (500 τ.μ) σύμφωνα με το
τοπογραφικό σκαρίφημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που βρίσκεται
στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με την διαδικασία της δημοπρασίας,
προκειμένου να τοποθετηθούν παιχνίδια για τις εορταστικές εκδηλώσεις
κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων 2017 και
Πρωτοχρονιάς - Θεοφανείων 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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