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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μια (21)
Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή 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)Μαρία
Τσουκαλά,
7)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 8)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη, μετά από
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 33037/14-10-2016 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 προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικό Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Πρόταση περί αισθητικών παρεμβάσεων σε σημεία
της πόλης του Αιγίου (τοίχοι κτιρίων – σκάλες φιλοποίμενος κλπ) ».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Σε πολλά σημεία της πόλης του Αιγίου υπάρχουν τυφλοί τοίχοι
κτιρίων π.χ. απέναντι από το κτίριο Παναγιωτόπουλου ή σε πολυκατοικία
στα Υψηλά Αλώνια αλλά και τα σκαλάκια στη Φιλοποίμενος τα οποία
μπορούν να ζωγραφιστούν έτσι ώστε να αναβαθμιστεί αισθητικά το κέντρο
της πόλης και να αποτελέσει πόλο έλξης τόσο για τους δημότες όσο και για
τους επισκέπτες».
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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 την εισήγηση της Προέδρου κας Βασιλικής Ψυχράμη,
και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/
τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να απευθύνει ερώτημα στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας
περί εξεύρεσης τρόπου αισθητικής αναβάθμισης τυφλών τοίχων κτιρίων της
πόλης ( π.χ. απέναντι από το κτίριο Παναγιωτόπουλου ή σε πολυκατοικία
στα Υψηλά Αλώνια) αλλά και τα σκαλάκια στη Φιλοποίμενος, για την
καλύτερη εικόνα της πόλης μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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