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ΑΠΟΦΑΣΗ 89
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τέσσερις (4)
Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Δημήτριο
Καλογερόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Νικόλαο Καραΐσκο,
4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο
Μπούνια, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 29877/2-12-2019
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν έξι
(6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Προσήλθε κατά την συζήτηση του τελευταίου θέματος το Μέλος κ.
Ευστράτιος Βαρδάκης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα της
συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το θέμα και καλεί τα Μέλη της
Ε.Π.Ζ. να αποφανθούν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
για τον κατεπείγοντα ή μη χαρακτήρα της συνεδρίασης και να εγκρίνουν τη
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ως κατεπείγοντα:
-

Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο
Αιγιαλείας.
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-

Επί της αριθ. 59/2019 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου περί
παραχώρησης του δημοτικού πάρκου Υψηλών Αλωνίων στην ΔΗΚΕΠΑ
για τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς.
Επί της αριθ. 60/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί τοποθέτησης
στέγαστρου στάσης αστικού λεωφορείου έμπροσθεν του 4ου Γυμνασίου
Αιγίου.
Επί της αριθ. 62/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί εξέτασης
αιτήματος τοποθέτησης μηχανημάτων με κερματοδέκτη στην πλατεία
Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου.
Επί της αριθ. 10/2019 απόφαση της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων περί
τοποθέτησης χριστουγεννιάτικου διακόσμου και ηχητικής εγκατάστασης
επί της παραλιακής οδού της Κοινότητας.
Περί εξέτασης κοπής πεύκων στην Π.Ε.Ο Πατρών – Αιγίου στο ύψος της
Κοινότητας Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας , προκειμένου να δοθούν

οι παρατάσεις μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος
για την απρόσκοπτη λειτουργίας τους, να εξεταστούν τα αιτήματα
λόγω προθεσμιών και να παραχωρηθεί το δημοτικό πάρκο για την
περίοδο των Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς, καθώς και να κοπούν
τα δέντρα για την συνέχιση του έργου επί της ΠΕΟ από την εταιρεία
ΘΕΜΕΛΗ.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον των
θεμάτων 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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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 των κατωτέρω θεμάτων ως κατεπείγοντα:
- Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο
Αιγιαλείας.
- Επί της αριθ. 59/2019 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου περί
παραχώρησης του δημοτικού πάρκου Υψηλών Αλωνίων στην
ΔΗΚΕΠΑ για τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων &
Πρωτοχρονιάς.
- Επί της αριθ. 60/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί
τοποθέτησης στέγαστρου στάσης αστικού λεωφορείου έμπροσθεν του
4ου Γυμνασίου Αιγίου.
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- Επί της αριθ. 62/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου περί εξέτασης
αιτήματος τοποθέτησης μηχανημάτων με κερματοδέκτη στην πλατεία
Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου.
- Επί της αριθ. 10/2019 απόφαση της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων περί
τοποθέτησης
χριστουγεννιάτικου
διακόσμου
και
ηχητικής
εγκατάστασης επί της παραλιακής οδού της Κοινότητας.
- Περί εξέτασης κοπής πεύκων στην Π.Ε.Ο Πατρών – Αιγίου στο ύψος
της Κοινότητας Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας,
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 90
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τέσσερις (4)
Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Δημήτριο
Καλογερόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Νικόλαο Καραΐσκο,
4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο
Μπούνια, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 29877/2-12-2019
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Προσήλθε κατά την συζήτηση του τελευταίου θέματος το Μέλος κ.
Ευστράτιος Βαρδάκης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος ένταξης θεμάτων για
συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το θέμα και καλεί τα Μέλη της
Ε.Π.Ζ. να αποφανθούν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης και να εγκρίνουν τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ως
κατεπείγον:
-

Περί εξέτασης αιτήματος κοπής και αντικατάσταση ενός δέντρου που βρίσκεται επί
της οδού Κανελλοπούλου 14 β στην Κοινότητα Αιγίου.
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-

Περί εξέτασης αιτήματος κοπής και αντικατάσταση ενός δέντρου που βρίσκεται επί
της οδού Μητροπόλεως 32 στην Κοινότητα Αιγίου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον των
θεμάτων, καθώς τα εν λόγω δέντρα απαιτείται να κοπούν άμεσα διότι το ένα
είναι άρρωστο και το άλλο παρεμποδίζει την είσοδο - έξοδο επιχείρησης 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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Να εγκρίνει την συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων ως
κατεπείγοντα:
- Περί εξέτασης αιτήματος κοπής και αντικατάσταση ενός δέντρου που
βρίσκεται επί της οδού Κανελλοπούλου 14 β στην Κοινότητα Αιγίου.
- Περί εξέτασης αιτήματος κοπής και αντικατάσταση ενός δέντρου που
βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 32 στην Κοινότητα Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 90/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 91
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τέσσερις (4)
Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Καλογερόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Νικόλαο
Καραΐσκο, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο,
6)Δημήτριο Μπούνια, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 29877/212-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Προσήλθε κατά την συζήτηση του τελευταίου θέματος το Μέλος κ.
Ευστράτιος Βαρδάκης.
Για το αντικείμενο: «Περί εξέτασης αιτήματος κοπής και
αντικατάσταση ενός δέντρου που βρίσκεται επί της οδού
Κανελλοπούλου 14 β στην Κοινότητα Αιγίου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα εκτός Ημερήσιας
Διάταξης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 90/2019 απόφαση της Επιτροπής Π.Ζ
της ίδιας συνεδρίασης, που λήφθηκε ομόφωνα με θέμα: « Έγκριση ή μη του
κατεπείγοντος ένταξης θεμάτων για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης » και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής :
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 65/2019 απόφαση
της σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με την οποία:
1

«Ομόφωνα Εκφέρει αρνητική γνώμη ως προς την κοπή και
αντικατάσταση ενός δέντρου (μιας μουριάς) που φύεται στο πεζοδρόμιο της
οδού Κανελλοπούλου, αρ.14Β στην Κοινότητα Αιγίου».
Επίσης το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 26308/6-112019 έγγραφό του Τεχνική Έκθεση η οποία έχει ως εξής:
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, στην Οδό
Κανελλοπούλου της Κοινότητας Αιγίου και συγκεκριμένα στον αριθμό 14Β, διαπιστώθηκε
ότι επί του πεζοδρομίου εξωτερικά του καταστήματος ιδιοκτησίας Δαδιώτη Πέτρου
(Κατάστημα ΟΠΑΠ) φύεται μια μουριά. Το συγκεκριμένο δέντρο φύεται ακριβώς μπροστά
από την είσοδο του καταστήματος, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο των πελατών.
Επιπλέον, καθιστά αδύνατη την χρήση της συγκεκριμένης εισόδου προκειμένου να μπορεί
ο ιδιοκτήτης να μεταφέρει από και προς το κατάστημά του οποιοδήποτε εξοπλισμό. Κατά
τα λοιπά το δέντρο είναι υγιέστατο, ωστόσο δέχεται ετησίως πολύ αυστηρές επεμβάσεις
απομάκρυνσης της βλάστησης (παντελής έλλειψη πρωτογενούς βλάστησης) προκειμένου
να «μην εμποδίζει».
Ως εκ τούτου, προτείνεται η κοπή του εν λόγω δέντρου, ώστε να υπάρχει ελεύθερη
όδευση στο σημείο. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο πεζοδρόμιο δεν υπάρχει δυνατότητα
φύτευσης νέου δέντρου καθώς δεξιότερα από το υπάρχον, υπάρχει πινακίδα σήμανσης,
επομένως οποιοδήποτε δέντρο θα εμποδίζει τους διερχόμενους οδηγούς να την βλέπουν,
ενώ αριστερά του υπάρχει φανάρι για την διάβαση των πεζών στο σημείο και στη συνέχεια
είσοδος της διπλανής κατοικίας.
Παρόλα αυτά, η Υπηρεσία ανανεώνει συνεχώς τα δέντρα των πεζοδρομίων της
πόλης αναπληρώνοντας τα κενά».

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 ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος
Καλογερόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 26308/6-11-2019 έγγραφο του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου του Δήμου με την
Τεχνική Έκθεση και τις συνημμένες φωτογραφίες, την αριθ.65/2019
απόφαση της Κοινότητας Αιγίου, το από 24/10/2019 αίτημα του κ. Πέτρου
Δαδιώτη και έλαβε υπόψη 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.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική
συζήτηση, «πλην» του Μέλους της ΕΠΖ κ. Δημητρίου Μπούνια που
καταψήφισε,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την κοπή ενός δέντρου (μουριά) που βρίσκεται επί της
οδού Κανελλοπούλου 14β στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και
συγκεκριμένα επί του πεζοδρομίου ακριβώς μπροστά από την είσοδο του
καταστήματος ΟΠΑΠ ιδιοκτησίας Δαδιώτη Πέτρου, διότι εμποδίζει την
είσοδο και έξοδο των πελατών και καθιστά αδύνατη την χρήση της
2

συγκεκριμένης εισόδου για μεταφορά οποιουδήποτε εξοπλισμού από και
προς το κατάστημά του.
Επιπλέον ο κ. Πέτρος Δαδιώτης υποχρεούται να αντικαταστήσει το
δέντρο που θα κοπεί, προκειμένου να φυτευτεί σε άλλο σημείο που θα είναι
εφικτό.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την ευθύνη, υπό την
επίβλεψη του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
4 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 92
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τέσσερις (4)
Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Καλογερόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Νικόλαο
Καραΐσκο, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο,
6)Δημήτριο Μπούνια, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 29877/212-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Προσήλθε κατά την συζήτηση του τελευταίου θέματος το Μέλος κ.
Ευστράτιος Βαρδάκης.
Για το αντικείμενο: «Περί εξέτασης αιτήματος κοπής και αντικατάσταση
ενός δέντρου που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 32 στην Κοινότητα
Αιγίου».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα εκτός Ημερήσιας
Διάταξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 90/2019 απόφαση της Επιτροπής Π.Ζ
της ίδιας συνεδρίασης, που λήφθηκε ομόφωνα με θέμα: « Έγκριση ή μη του
κατεπείγοντος ένταξης θεμάτων για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης » και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής :
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 64/2019 απόφαση
της σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με την οποία:
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«Ομόφωνα Εκφέρει θετική γνώμη ως προς την κοπή και αντικατάσταση
ενός δέντρου (μιας κουτσουπιάς) από δέντρου ίδιου είδους (κουτσουπιάς),
που φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού Μητροπόλεως, αρ. 32 στην Κοινότητα
Αίγιο και το νέο δέντρο, να φυτευτεί σε νέα θέση (80 με 120 περίπου εκατοστά
δυτικά από την υπάρχουσα-πιο πάνω δηλαδή) και να σφραγιστεί η παλιά
καθώς στο υφιστάμενο σημείο φύτευσης υπάρχει εκτεταμένη προσβολή από
ξυλοφάγα έντομα τα οποία μπορούν να προσβάλουν οποιαδήποτε νέα
φύτευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας».
Επίσης το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 25592/29-102019 έγγραφό του, Τεχνική Έκθεση η οποία έχει ως εξής:
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την Τρίτη 22/10/2019, στην οδό Μητροπόλεως
της ΔΚ Αιγίου και συγκεκριμένα στον αριθμό 32, διαπιστώθηκε ότι επί του πεζοδρομίου
εξωτερικά του καταστήματος με την επωνυμία «ΟΡΧΙΔΕΑ» φύεται μια κουτσουπιά. Το
συγκεκριμένο δέντρο είναι προσβεβλημένο από ξυλοφάγα έντομα κατά μήκος του κορμού
του, ενώ η βάση του είναι προσβεβλημένη από μύκητες, φέρει κοιλώματα με καστανή
σήψη, ενώ το δέντρο έχει μειωμένη ευστάθεια και παρουσιάζει κλίση προς την τζαμαρία
του καταστήματος.
Δεδομένου ότι το εν λόγω δέντρο, είναι ασθενικό και υπάρχει κίνδυνος να πέσει
προκαλώντας υλικές ζημιές, προτείνεται η κοπή του και η αντικατάστασή του από δέντρου
ίδιου είδους (κουτσουπιάς). Ωστόσο συνιστάται το νέο δέντρο, να φυτευτεί σε νέα θέση (80
με 120 περίπου εκατοστά δυτικά από την υπάρχουσα-πιο πάνω δηλαδή) και να σφραγιστεί
η παλιά καθώς στο υφιστάμενο σημείο φύτευσης υπάρχει εκτεταμένη προσβολή από
ξυλοφάγα έντομα τα οποία μπορούν να προσβάλουν οποιαδήποτε νέα φύτευση».

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 ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος
Καλογερόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 25592/29-10-2019 έγγραφο του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου του Δήμου με την
Τεχνική Έκθεση και τις συνημμένες φωτογραφίες, την αριθ.64/2019
απόφαση της Κοινότητας Αιγίου, το από 22/10/2019 αίτημα του κ.
Μαστροκωστόπουλου Γεώργιου και έλαβε υπόψη 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.69092/7262/11-6-2015 όμοια
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την κοπή ενός δέντρου (κουτσουπιά) που βρίσκεται επί
της οδού Μητροπόλεως 32 στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και
συγκεκριμένα επί του πεζοδρομίου εξωτερικά του καταστήματος με την
επωνυμία «ΟΡΧΙΔΕΑ», διότι σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του
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Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου του Δήμου το εν λόγω
δέντρο είναι ασθενικό και υπάρχει κίνδυνος να πέσει προκαλώντας υλικές
ζημιές. Η αντικατάσταση του δέντρου θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου σε νέα θέση 80 με 120 περίπου εκατοστά δυτικά από την
υπάρχουσα, καθώς στο υφιστάμενο σημείο φύτευσης υπάρχει εκτεταμένη
προσβολή από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες τα οποία θα προσβάλουν
οποιαδήποτε νέα φύτευση και για αυτό θα σφραγιστεί η παλιά θέση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
4 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 93
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τέσσερις (4)
Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Καλογερόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Νικόλαο
Καραΐσκο, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο,
6)Δημήτριο Μπούνια, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 29877/212-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Προσήλθε κατά την συζήτηση του τελευταίου θέματος το Μέλος κ.
Ευστράτιος Βαρδάκης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 62/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου
περί εξέτασης αιτήματος τοποθέτησης μηχανημάτων με κερματοδέκτη στην
πλατεία Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης το οποίο συζητήθηκε 1ο και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 62/2019 απόφαση της
σχετικά με το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:
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«Κατά Πλειοψηφία Εκφέρει αρνητική γνώμη ως προς την τοποθέτηση
μηχανημάτων στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων με κερματοδέκτη στο πλαίσιο του
Χριστουγεννιάτικου πάρκου στην ανωτέρω αιτούσα επιχείρηση με την επωνυμία
«PLAY O.E.»,
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. Δημήτριος
Καλογερόπουλος, είδε την αριθ. 62/2019 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου,
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 25352/18-10-2019 αίτηση της εταιρείας PLAY Ο.Ε με
νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ράνιο Βενέδικτο και έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από
διαλογική συζήτηση, ΠΛΗΝ του μέλους της ΕΠΖ κ. Δημήτριου Μπούνια
που καταψήφισε,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την εκμίσθωση
μέρους της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, στην εταιρεία PLAY O.E με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ράνιο
Βενέδικτο, εμβαδού 36 τμ, για την εγκατάσταση και λειτουργία παιχνιδιών
με κερματοδέκτη για το χρονικό διάστημα από 13/12/2019 έως 5/1/2020
(που θα πραγματοποιούνται και οι εορταστικές εκδηλώσεις στο πάρκο
Υψηλών Αλωνίων από τη ΔΗΚΕΠΑ) αντί χρηματικού ποσού το οποίο θα
καταβληθεί εφ’ άπαξ στο ταμείο του Δήμου μετά την έκδοση σχετικής
άδειας από το αρμόδιο τμήμα Καταστημάτων του Δήμου αφού καταθέσει
όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά ασφαλείας των παραπάνω
παιχνιδιών.
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας θα είναι υπεύθυνος για την
εγκατάσταση, λειτουργία και φύλαξη των μηχανημάτων, καθώς και από την
δαπάνη που θα προκύψει από την παροχή ρεύματος κατόπιν τοποθέτηση
μετρητή.
Τα ανωτέρω να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με από το Νόμο
προβλεπόμενα για τα τετραγωνικά που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, κατόπιν
συνεννόησης με τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων, Καταστημάτων και
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκατάστασης του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 93/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
4 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 94
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τέσσερις (4)
Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Δημήτριο
Καλογερόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Νικόλαο Καραΐσκο,
4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Δημήτριο
Μπούνια, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 29877/2-12-2019
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν έξι
(6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Προσήλθε κατά την συζήτηση του τελευταίου θέματος το Μέλος κ.
Ευστράτιος Βαρδάκης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Γραφείο αδειών Καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου μας απέστειλε
Εισήγηση για το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:
«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 ΥΠΕΣ-Δ.Δ.Α. τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής
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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.
Άδεια παράτασης ωραρίου
Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3
του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του
αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. (άρθρο 29 παρ.3 Ν.4442/16)
Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα,
κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής
γνωστοποίησης (για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η
καταβολή παραβόλου ή κάποιου άλλου δικαιολογητικού. (παρ.3 άρθρο 7 KYA οικ.
16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β')(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.9/5951/24.02.2017)
Περαιτέρω πληροφορίες θα μπορεί να αναζητά ο Δήμος από την αίτηση της γνωστοποίησης.
(Αιτιολογική έκθεση Ν.4442/16)
Η άδεια λειτουργίας μουσικής χορηγείται από την επιτροπή ποιότητας ζωής. (άρθρο 73
παρ.1Α Ν.3852/2010)
Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων αποφασίζει για την παράταση
ωραρίου λειτουργίας μουσικής, για καταστήματα εντός των ορίων της κοινότητας.(περίπτ. ιδ
παρ.1 άρθρο 83 Ν.3852/2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5
του Ν.4623/19)
Κατόπιν αυτών, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Βασίλειος Ανδριοσόπουλος του Ανδρέα για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, που
βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Μητροπόλεως και Ρωμανιώλη 2 .
2. Παναγιώτα Τσαχρίδου του Γεωργίου , για το κατάστημα «ΠΙΤΣΑΡΙΑ», που βρίσκεται
στο Αίγιο και στην οδό Σολωμού 10.
3. Νικόλαος Φράγκος του Ηρακλή για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΚΥΛΙΚΕΙΟ», που
βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Βύρωνος (ΠΥΡΓΟΣ).
4. Φράγκος Ν.-Τσαχρίδου Δ. ΟΕ , για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που
βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 100 (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)
5. Λάμπρος Κρούσκας του Ανδρέα για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, που βρίσκεται στο
Αίγιο και στην οδό Μητροπόλεως 59 .
6. Ιωάννης Αλεξίου του Διονυσίου , για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται
στο Αίγιο και στην οδό Μητροπόλεως 54.
7. Ι.Μπέκιος και Χ.Βασιλείου Ο.Ε. για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στο
Αίγιο και στην οδό Μητροπόλεως 53.
8. Γεώργιος Μπαστογιάννης του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που
βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Μητροπόλεως 67
Για τα ανωτέρω καταστήματα δεν υπάρχουν παραβάσεις και το γραφείο καταστημάτων
εισηγείται θετικά για την χορήγηση των αδειών παράτασης μουσικής».
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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. Δημήτριος
Καλογεροπουλος, είδε την Εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων, τις
αιτήσεις των ενδιαφερομένων και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 89/2019 απόφασή
της περί της ομόφωνης έγκρισης του έκτακτου- κατεπείγοντος χαρακτήρα της
Συνεδρίασης, τις διατάξεις του υπ’ αριθ.: 7617/14-3-1996 εγγράφου 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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο
Αιγιαλείας για το έτος 2020 και συγκεκριμένα στους:
1. Βασίλειο Ανδριοσόπουλο του Ανδρέα για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ, που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως και Ρωμανιώλη 2
στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
2. Παναγιώτα Τσαχρίδου του Γεωργίου, για το κατάστημα «ΠΙΤΣΑΡΙΑ»,
που βρίσκεται επί της οδού Σολωμού 10 στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.
3. Νικόλαο Φράγκο του Ηρακλή, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΚΥΛΙΚΕΙΟ», που βρίσκεται επί της οδού οδό Βύρωνος (ΠΥΡΓΟΣ)
στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
4. Φράγκος Ν.-Τσαχρίδου Δ. ΟΕ , για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 100
(ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας
5. Λάμπρο Κρούσκα του Ανδρέα για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, που
βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 59 στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας .
6. Ιωάννη Αλεξίου του Διονυσίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»,
που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 54 στην Κοινότητα Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας .
7. Ι. Μπέκιος και Χ. Βασιλείου Ο.Ε. για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»,
που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 53 στην Κοινότητα Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας .
8. Γεώργιο Μπαστογιάννη του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 67 στην Κοινότητα
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 94/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
4 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 95
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τέσσερις
(4) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε
έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1) Δημήτριο
Καλογερόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Νικόλαο
Καραΐσκο, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο,
6)Δημήτριο Μπούνια, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
29877/2-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου
Καλογερόπουλου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του
άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε
αντικατάσταση
του
άρθρου
75
του
Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
παραβρέθηκαν έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
– Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Προσήλθε κατά την συζήτηση του τελευταίου θέματος το Μέλος
κ. Ευστράτιος Βαρδάκης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 59/2019 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου
περί παραχώρησης του δημοτικού πάρκου Υψηλών Αλωνίων στην ΔΗΚΕΠΑ για
τις εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 59/2019
απόφαση της σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με την οποία:
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«Ομόφωνα Εκφέρει θετική γνώμη ως προς την παραχώρηση του
Δημοτικού Πάρκου Υψηλών Αλωνίων για την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 έως
και τις 5 Ιανουαρίου 2020 καθώς και το κλείσιμο αυτού λίγες μέρες πριν
και μετά των προαναφερόμενων ημερομηνιών για την πραγματοποίηση
εργασιών εντός του Πάρκου σύμφωνα και με τις εγκρίσεις του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Αιγιαλείας και του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου 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» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος
Καλογερόπουλος, είδε την υπ’ αριθ. 59/2019 απόφαση της Κοινότητας
Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ: 2138/14-11-2019 έγγραφο της ΔΗΚΕΠΑ περί
παραχώρησης του πάρκου Υψηλών Αλωνίων για την πραγματοποίηση
εκδηλώσεων από τις 12/12/2019 έως 5/1/2020, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
28187/18-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 89/2019
απόφασή της περί της ομόφωνης έγκρισης του έκτακτου- κατεπείγοντος
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, 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 την δωρεάν
παραχώρηση του πάρκου Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας, στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού
του Δήμου Αιγιαλείας (ΔΗΚΕΠΑ), προκειμένου να πραγματοποιήσει
από 12/12/2019 έως 5/1/2020 εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων –
Πρωτοχρονιάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 95/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
4 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 96
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τέσσερις
(4) Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε
έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Καλογερόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Νικόλαο
Καραΐσκο, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο,
6)Δημήτριο Μπούνια, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
29877/2-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου
Καλογερόπουλου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του
άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε
αντικατάσταση
του
άρθρου
75
του
Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
παραβρέθηκαν έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
– Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Προσήλθε κατά την συζήτηση του τελευταίου θέματος το Μέλος
κ. Ευστράτιος Βαρδάκης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 60/2019 απόφασης Κοινότητας Αιγίου
περί τοποθέτησης στέγαστρου στάσης αστικού λεωφορείου έμπροσθεν
του 4ου Γυμνασίου Αιγίου».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ.
60/2019 απόφαση της σχετικά με το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:
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«Ομόφωνα Εκφέρει θετική γνώμη ως προς την τοποθέτηση στεγάστρου
στάσης αστικού λεωφορείου έμπροσθεν του 4ου Γυμνασίου Αιγίου, για την
εξυπηρέτηση των παιδιών που φοιτούν σε αυτό.
Το στέγαστρο, θα είναι διαστάσεων ενός (1) μέτρου επί δυο(2)
μέτρων, σύμφωνα και με την εισήγηση του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 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» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος
Καλογερόπουλος, είδε την αριθ. 60/2019 απόφαση της Κοινότητας
Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ: 23665/1-11-2019 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών,
Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών,
Υδραυλικών
&
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για τοποθέτηση στεγάστρου
έμπροσθεν του 4ου Γυμνασίου Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 499/14-112019 έγγραφο του Διευθυντή του 4ου Γυμνασίου Αιγίου 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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την
τοποθέτηση ενός στεγάστρου στάσης αστικού λεωφορείου έμπροσθεν
του 4ου Γυμνασίου Αιγίου που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Τριάδας 6
στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας για την εξυπηρέτηση των
παιδιών που φοιτούν σε αυτό.
Το στέγαστρο, θα είναι διαστάσεων ενός (1) μέτρου επί δυο (2)
μέτρων και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την
επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
4 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 97
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τέσσερις (4)
Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Καλογερόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Νικόλαο
Καραΐσκο, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο,
6)Δημήτριο Μπούνια, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 29877/212-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Προσήλθε κατά την συζήτηση του τελευταίου θέματος το Μέλος κ.
Ευστράτιος Βαρδάκης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 10/2019 απόφαση της Κοινότητας
Συλιβαινιωτίκων περί τοποθέτησης χριστουγεννιάτικου διακόσμου και
ηχητικής εγκατάστασης επί της παραλιακής οδού της Κοινότητας».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 5ο θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων μας απέστειλε την
υπ’ αριθ. 10/2019 απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την
οποία εισηγείται ως εξής:
«Δεδομένης της πολύ μεγάλης έκτασης της Κοινότητας, την ανάπτυξη
Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στον πυρήνα της Κοινότητας, καθώς επίσης
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και στην παραλιακή ζώνη. Προτείνω λοιπόν την τοποθέτηση φωτιζόμενων
σχημάτων – μορφών σε πολλά σημεία που υπάρχουν κολώνες της ΔΕΗ, σε
όλο το εύρος της Κοινότητας. Επιπροσθέτως στη παιδική χαρά της παραλίας
μας, τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου ή φωτιζόμενου καραβιού και στη
πλατεία Χρ. Αρφάνη Χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τον ανάλογο φωτισμό.
Επίσης προτείνω την τοποθέτηση μικροφωνικής και ηχείων (κορνες) σε όλο
το μήκος της οδού Αιγαίου της παραλίας Συλιβαινιωτίκων που θα παίζουν
Χριστουγεννιάτικα άσματα».
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 ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος
Καλογερόπουλος, είδε την αριθ. 10/2019 απόφαση της Κοινότητας
Συλιβαινιωτίκων, έλαβε υπόψη 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 τοποθέτηση
χριστουγεννιάτικου διάκοσμου (φωτιζόμενων σχημάτων – μορφών και
δέντρου) σε σημεία της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας
και συγκεκριμένα στην παιδική χαρά της παραλίας, στη πλατεία Χρ.
Αρφάνη, καθώς και την τοποθέτηση ηχείων (κορνες) στην οδό Αιγαίου της
παραλίας Συλιβαινιωτίκων.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την
επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
4 Δεκεμβρίου 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 98
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τέσσερις (4)
Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Καλογερόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Νικόλαο
Καραΐσκο, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο,
6)Δημήτριο Μπούνια, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 29877/212-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν.
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι –
Μέλη της ΕΠΖ κ.κ: 1)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 2)Μαρία Ιατροπούλου
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Προσήλθε κατά την συζήτηση του θέματος το Μέλος κ. Ευστράτιος
Βαρδάκης.
Για το αντικείμενο: «Περί εξέτασης κοπής πεύκων στην Π.Ε.Ο Πατρών – Αιγίου
στο ύψος της Κοινότητας Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 6ο 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.: 23447/10-102019 έγγραφό του, Τεχνική Έκθεση σχετικά με το ανωτέρω θέμα η οποία
έχει ως εξής:
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την Δευτέρα 7/10/2019, στην ΠΕΟ Πατρών –
Αιγίου στο ύψος της Δ.Κ Ροδοδάφνης, στον εργοταξιακό χώρο «Κατασκευή της
σιδηροδρομικής γραμμής από χ.θ 91+500 έως χ.θ 113+000», διαπιστώθηκε ότι φύονται
δυο (2) πεύκα τα οποία εμποδίζουν την κατασκευή των πεζοδρομίων της υπό κατασκευής
οδού. Τα δέντρα φύονται στο όριο κατασκευής του πεζοδρομίου και της οδού, με
αποτέλεσμα χωρίς την απομάκρυνση τους, αυτή να μην είναι δυνατή.
Επιπλέον οι κλάδοι των δέντρων συμπλέκονται με καλώδια του δικτύου της
ΔΕΔΔΗΕ, είναι αυστηρά και μονόπλευρα κλαδεμένα και παρουσιάζουν κλίση προς την
υπό κατασκευή οδό.
Προκειμένου να συνεχίσει χωρίς διακοπή το συγκεκριμένο έργο και δεδομένου ότι
η παρουσία των δυο πεύκων καθιστά αδύνατη την διαμόρφωση του πεζοδρομίου στο
σημείο, προτείνεται η κοπή τους. Η δε εργασίες κοπής θα πραγματοποιηθούν από την
κατασκευάστρια εταιρεία δεδομένου ότι ο χώρος είναι δεσμευμένος από το έργο.
Η επιλογή της θέσης φύτευσης νέων δέντρων θα γίνει σε συνεργασία με την
δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης, η οποία θα προτείνει τον χώρο φύτευσης προς
αντικατάσταση των παλαιών».

Επίσης με την υπ’ αριθ. 15/2019 απόφαση της, η Κοινότητα
Ροδοδάφνης ομόφωνα αποφάσισε ως εξής:
«Την κοπή των δυο πεύκων που φύονται στο πρανές της ΠΕΟ στο
ύψος της Κοινότητας Ροδοδάφνης και εμποδίζουν αφενός την κατασκευή
πεζοδρομίου και αφετέρου (όπως φαίνεται από την Τεχνική Έκθεση) τα
κλαδιά τους συμπλέκονται με καλώδια του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ
εγκυμονώντας κινδύνους. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το έτος 2019 και
εφεξής έως την τροποποίηση της ή κατάργησης της».
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 ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος
Καλογερόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 23447/10-10-2019 έγγραφο του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου του Δήμου με την
Τεχνική Έκθεση και τις συνημμένες φωτογραφίες, την αριθ.15/2019
απόφαση της Κοινότητας Ροδοδάφνης, το από 2/10/2019 αίτημα της
εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε και έλαβε υπόψη 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.69092/7262/11-6-2015 όμοια
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την κοπή δυο δέντρων (πεύκων) που βρίσκονται στην
Π.Ε.Ο Πατρών – Αιγίου στο ύψος της Κοινότητας Ροδοδάφνης, στον
εργοταξιακό χώρο «Κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής από χ.θ
91+500 έως χ.θ 113+000», διότι σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του
αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του
Δήμου Αιγιαλείας εμποδίζουν την κατασκευή των πεζοδρομίων της υπό
2

κατασκευής οδού δεδομένου ότι φύονται στο όριο κατασκευής του
πεζοδρομίου και της οδού, με αποτέλεσμα χωρίς την απομάκρυνση τους,
αυτή να μην είναι δυνατή.
Επιπρόσθετα οι κλάδοι των δέντρων συμπλέκονται με καλώδια του δικτύου
της ΔΕΔΔΗΕ και παρουσιάζουν κλίση προς την υπό κατασκευή οδό.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την κατασκευάστρια
εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε, δεδομένου ότι ο χώρος είναι δεσμευμένος από το
έργο, ενώ αυτή υποχρεούται να αντικαταστήσει τα δέντρα και να φυτέψει
δυο άλλα στο πλησιέστερο σημείο κατόπιν συνεννόησης με το Συμβούλιο
της Κοινότητας Ροδοδάφνης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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