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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούνια,
3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016 πρόσκληση
της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 &
6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, και
4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) 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 ενστάσεως κ. Βασίλειου Σταυρόπουλου κατά

της υπ’ αριθ. 1/2016 απόφασης της ΕΠΖ περί αυθαίρετης κλάδευσης δένδρων
στην Δ.Κ Διακοπτού».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο
συζητήθηκε πρώτο και ενημερώνει τα μέλη ότι στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται
και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Διακοπτού κ. Βασίλειος Σταυρόπουλος και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 1/2016 απόφαση της
εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου στον κ. Βασίλειο Σταυρόπουλο του Ιωάννη
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– Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας για
την αυθαίρετη, κατόπιν εντολής του, κλάδευση και φθορά εννέα δένδρων
(αρμυρίκια), που βρίσκονται στην παραλιακή οδό της Δημοτικής Κοινότητας
Διακοπτού, ύψους τριών χιλιάδων και εκατόν πενήντα ευρώ (3.150,00€),
σύμφωνα με την Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πρασίνου του Δήμου
μας, καθώς και με το άρθρο 8, παρ. δ, εδάφιο 2 & παρ. β εδάφιο γ του
εγκεκριμένου Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας.
Στη συνέχεια ο κ. Βασίλειος Σταυρόπουλος κατέθεσε την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 8060/21-3-2016 ένσταση του, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλώ να δεχθείτε την ένσταση μου κατά της απόφασης ΕΠΖ αριθ.
1/2016 περί επιβολής προστίμου για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρων στην Δ.Κ
Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας γιατί ο λόγος που ενέργησα για την κοπή των
δένδρων δεν ήταν να τα βλάψω ή να τα καταστρέψω ή να τα καρατομήσω αλλά
να τα καλλωπίσω αφού μόλις ξεκινήσουν να πετάνε τα καινούργια βλαστάρια
(γεγονός που έχει ξεκινήσει και στα εννέα δένδρα άρα κανένα δένδρο δεν
καταστράφηκε – βλ. συν. φώτο 1) το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό (φωτ. 23 – 4).
Προέβει σε αυτή την ενέργεια λόγω του ότι είχαν μείνει πολύ καιρό
ακλάδευτα λόγω φόρτου εργασίας του αρμόδιου τμήματος.
Παρόμοιο κλάδεμα είχε πραγματοποιηθεί παλαιότερα και στην αριστερή
περιοχή αριστερά από το λιμάνι και το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικότατο αφού
κανένα δένδρο δεν ξεράθηκε το αντίθετο αναζωογονήθηκαν όλα και αισθητικά
είναι εξαιρετικά (βλέπε συνημμένες φωτο 2-3-4). Ο Πρόεδρος κάθε Κοινότητας
ενεργεί προς όφελος της κοινωνίας που υπηρετεί και του περιβάλλοντος και
συνεπικουρεί τις υπηρεσίες του Δήμου που λόγω της συνένωση με τον Νόμο του
Καλλικράτη, της οικονομικής δυσπραγίας και της έλλειψης προσωπικού είναι
δύσκολο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας έγκαιρα και
αποτελεσματικά και γι αυτό πήρα την πρωτοβουλία να προβώ στο κλάδεμα.
Όπως προκύπτει και από τις συνημμένες πέντε (5) και άλλους Δήμους είχε
γίνει ανάλογο κλάδεμα. Επομένως προκύπτει ότι τα δένδρα που είχαν κλαδευτεί
με τον ίδιο τρόπο και παλαιότερα είχαν ικανοποιητική εικόνα ανάπτυξης
κλάδων».
Επίσης το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 11272/18-4-2016 έγγραφο του
γνωμοδοτεί επί της ενστάσεως του κ. Βασίλειου Σταυρόπουλου ως εξής:
«Έκθεση απόψεων επί της 8060/21-03-2016 ένστασης κατά της υπ΄αρίθ. 1/2016
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας.
Σχετ.:
1. Το υπ΄ αρίθ. 2830/30-01-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα “Καρατόμηση
δέντρων στην ΔΚ Διακοπτού”.
2. Το υπ΄ αρίθ. 42736/17-11-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Αυθαίρετη
κλάδευση δέντρων επί της παραλιακής οδού ΔΚ Διακοπτού».
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Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και σε ότι αφορά την υπ’ αρίθ.
8060/21-03-2016 ένσταση του Προέδρου της ΔΚ Διακοπτού σας εκθέτουμε τα
παρακάτω:
Επεμβάσεις τόσο δραστικές όσο η καρατόμηση ενός δέντρου επιβαρύνουν
ιδιαιτέρως την ανάπτυξη και περαιτέρω εξέλιξή του αφού του προκαλούν
συνθήκες «υδατικού στρες». Η κόμη του δέντρου με τους βλαστούς και τα φύλλα
του αποτελεί το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας– τροφής (μέσω της
φωτοσύνθεσης) προκειμένου αυτό να τραφεί και να αναπτυχθεί. Όταν αφαιρείται
εξ’ ολοκλήρου η κόμη και το δέντρο καρατομείται, τότε αυτόματα το φυτό θα
αντιδράσει με στόχο να επιβιώσει, εξασθενώντας ακόμα περισσότερο. Φυσικό
επακόλουθο τόσο «αυστηρών» πρακτικών είναι η έντονη αναβλάστηση στην
βάση των δέντρων κατά την πρώτη βλαστική περίοδο και στην συνέχεια η
βλάστηση από τυφλούς οφθαλμούς νέων ασθενών, λεπτών κλάδων από διάφορα
μέρη του κορμού (κολοβούδια και βλάστηση με τη μορφή της φούντας). Οι κλάδοι
που προκύπτουν είναι αδύναμοι καθώς φύονται άναρχα και θα πρέπει κατά τα
επόμενα έτη να εφαρμοστεί προσεκτικό κλάδεμα διαμόρφωσης (επιλογή
πρωτογενών βραχιόνων, δευτερογενών κλπ). Αυτά συμβαίνουν στην περίπτωση
που δεν ξεραθεί το δέντρο καθώς η πλήρης νέκρωσή του αποτελεί μια
πιθανότητα. Επομένως η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί από μόνη της
ενεργοβόρα πρακτική τόσο για τον φυτό ως ζωντανό οργανισμό όσο και για τον
άνθρωπο που θα πρέπει κατά τα επόμενα έτη να προβεί σε πολλαπλά κλαδέματα
προκειμένου αναδιαμορφώσει την κόμη του.
Το γεγονός ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές δεν
σημαίνει ότι είναι και οι ορθές. Επιπλέον τα εν λόγω δέντρα δεν αποτελούν φυτά
μπορντούρας, στα οποία μπορούν να εφαρμόζονται έντονες επεμβάσεις
κλαδεμάτων προκειμένου να τους δώσουμε διάφορα σχήματα ή να διορθώσουμε
σχήματα. τα εν λόγω φυτά έχουν την δυνατότητα να εκβλαστάνουν αντιδρώντας
άμεσα σε επεμβάσεις κλαδέματος.
Τα αρμιρίκια είναι δέντρα τα οποία φυτεύονται κατά συστάδες ή αυτοφύονται σε
παραλίες καθώς είναι ιδανικά για την συγκράτηση των εδαφών από φαινόμενα
διάβρωσης, ιδανικά ως ανεμοφράχτες αλλά και ως φράκτες για την απορρόφηση
της αρμύρας, προστατεύοντας, κτίρια, δρόμους και λοιπές υποδομές.
Η Υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία στα εν λόγω δέντρα. Πολλά από
αυτά παρουσιάζουν άναρχη έκπτυξη οφθαλμών, ενώ κάποια άλλα τα οποία
καρατομήθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να
έχουν ζωηρή αναβλάστηση.
Τέλος, το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας με το υπ’ αρίθ. 42736/17-11-2015 έγγραφό του προς την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου για την αυθαίρετη κλάδευση
των εν λόγω δέντρων και όχι για την πλήρη καταστροφή του(εδάφιο β του
πίνακα).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπ’ αρίθ. πρωτ. 42736/17-11-2015
έγγραφό μας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Τέλος ο κ. Βασίλειος Σταυρόπουλος λαμβάνοντας το λόγο λέγει ότι ενίσταται
κατά των απόψεων του Αυτοτελούς Τμήματος Πρασίνου όπως διατυπωθήκαν
ανωτέρω κατά της ενστάσεως του και ισχυρίζεται ότι τα δένδρα έχουν
αναπτυχθεί ξανά και ότι τα λεγόμενα της Υπηρεσίας δεν ανταποκρίνονται στην
αλήθεια και πως δεν θα ξαναπροβεί στην κοπή ή στο κλάδεμα αυτών.
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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» εισηγούμαι την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω
της σοβαρότητας αυτού και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
υπ΄ αριθ. πρωτ.: 8060/21-3-2016 ένσταση του Προέδρου της Δ.Κ Διακοπτού κ.
Βασίλειου Σταυρόπουλου, το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 11272/18-4-2016 έγγραφο του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου και έλαβε υπόψη της την αριθ. 1/2016 απόφαση της ΕΠΖ, την
υπ΄αριθ. 234/2015 απόφαση του Δ.Σ Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε ο
Κανονισμός Πρασίνου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4
του
Ν.3852/2010
και
του
άρθρου
73
του
Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) μετά από διαλογική συζήτηση και πλην του Δημ.
Συμβούλου – μέλους της Επιτροπής κ. Βασίλειου Ανδρουτσόπουλου που
καταψήφισε,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Να παραπέμψει την ένσταση κατά της αποφάσεως 1/2016 της Ε.Π.Ζ περί
αυθαίρετης κοπής δένδρων στην Δ.Κ Διακοπτού, του κ. Βασίλειου
Σταυρόπουλου – Προέδρου της Δ.Κ Διακοπτού, στο Δημοτικό Συμβούλιο
Αιγιαλείας σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 του Ν.3852/2010 για λήψη
σχετικής απόφασης λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας του θέματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 63
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούνια,
3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016 πρόσκληση
της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 &
6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, και
4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Παράταση έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών

στην Τ.Κ Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας για την κατασκευή του έργου
«Κατασκευή υποδομής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από
Χ.Θ 73-135 έως Χ.Θ 79+750 (80+493 Ν.Σ.Γ.Υ.Τ) σιδηροδρομικών σταθμών και
στάσεων και Η/Μ οδικών έργων στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη (Α.Δ 512)».

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
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Αιγιαλείας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10157/22-4-2016 έγγραφο του το
οποίο έχει ως εξής:
«Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00895/7-4-2016 έγγραφο της η Κ/Ξ
κατασκευής του έργου του θέματος αιτείται παράταση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων που χορηγήθηκαν με την 258Α/2015 & 94/2016 απόφαση της Γεν.
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος, Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αχαΐας.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας συμφωνεί με την παράταση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μέχρι 31/7/2016 για τις εργασίες στην κάτω διάβαση
ΚΟ3 (Χ.Θ 76+431,94).
Για το διάστημα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η
απρόσκοπτη πρόσβαση των ιδιοκτητών και κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας
στις ιδιοκτησίες.
Παρακαλούμε το Συμβούλιο της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων όπως εκφράσει τις απόψεις
του επί του θέματος και όπως στη συνέχεια προωθήσει το ζήτημα στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας για την λήψη της προβλεπόμενης απόφασης,
σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ – ΦΕΚ 57Α΄/23-3-1999) και
την αριθ. 364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ».
Επίσης το Συμβούλιο της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων με την υπ’ αριθ. 3/2016
απόφαση του εγκρίνει την πρόταση παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
κατά την κατασκευή των τεχνικών έργων που προκύπτουν από την κατασκευή
της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής.
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 την έγκριση παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στην Τ.Κ Ζαχλωριτίκων σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
αριθ. 3/2016 απόφαση της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων, το υπ’ αριθ. πρωτ: 10157/22-42016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη της τις αριθ. 135/2015 & 27/2016
αποφάσεις της ΕΠΖ, το υπ’ αριθ. πρωτ.:Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00895/7-4-2016 έγγραφο
της Κ/Ξ ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική - INTRAKAT, 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,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ
Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας που απαιτούνται για τις εργασίες στην Κάτω
Διάβαση ΚΟ3 Χ.Θ 76+431,94 (στη θέση παρεμβολής αυτής) έως 31/7/2016.
Η εταιρεία υποχρεούται για το διάστημα αυτό να εξασφαλίσει με
οποιονδήποτε τρόπο την απρόσκοπτη πρόσβαση των ιδιοκτητών και κατοίκων
της Τοπικής Κοινότητας στις ιδιοκτησίες τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 64
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016
πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ 1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
και 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί μονοδρόμησης οδών πλησίον Δημ. Σχολείου
της Τ.Κ Τεμένης 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 & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ: 5420/16-4-2016 έγγραφο το οποίο έχει ως
εξής:
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«Θέμα: Μονοδρόμηση οδών πλησίον Δημοτικού Σχολείου Τεμένης
Σχετ.: 1)Το με αριθ. πρωτ.: 5420/22-2-2016 έγγραφο του 6/θ Δημ. Σχολείου
Τεμενης
2) Το με αρ. πρωτ.: 6390/2-3-2016 έγγραφο μας προς την Τ.Κ Τεμένης
3) Το με αρ. πρωτ.: 9343/1-4-2016 διαβιβαστικό της Τ.Κ Τεμένης με το
οποίο μας κοινοποιήθηκε η με αριθ. 5/2016 απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι
γνωμοδοτούμε θετικά για την προτεινόμενη μονοδρόμηση των οδών πλησίον
Δημοτικού Σχολείου Τεμένης.
Συγκεκριμένα προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί από τον
κεντρικό δρόμο της Τέμενης (σημείο Α) προς το Δημοτικό Σχολείο (σημείο Β)
με κατεύθυνση από τον κεντρικό δρόμο προς το Δημοτικό Σχολείο (Α  Β),
καθώς και η μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί από το Δημοτικό Σχολείο
(σημείο Β) προς τον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου, έως την συμβολή με ανώνυμη οδό
(σημείο Γ), με κατεύθυνση από το Δημοτικό Σχολείο προς τον Ι.Ν Αγίου
Γεωργίου (Β Γ), όπως φαίνεται στη συνημμένη αεροφωτογραφία.
Η εν λόγω μονοδρόμηση προτείνεται να ισχύει για όλο το εικοσιτετράωρο
κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, δλδ από 1-9 έως 15-6.
Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά και παρακαλούμε για τις δικές σας
ενέργειες».
Επίσης το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τεμένης με την υπ’
αριθ. 5/2016 απόφαση του εγκρίνει και συνηγορεί στο αίτημα του
Συμβουλίου του 6/θ Δημοτικού Σχολείου περί μονοδρόμησης των δυο
παράδρομων που οδηγούν στην είσοδο του Δημοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Τεμένης και συγκεκριμένα ο ένας δρόμος από τη συμβολή
του με τον επαρχιακό κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην είσοδο του Σχολείου
να έχει άνοδο και ο άλλος που οδηγεί προς τον Άγιο Γεώργιο να έχει κάθοδο
και η μονοδρόμηση αυτή να ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής
περιόδου και τις ώρες από 07.00 έως 4.30 μ.μ.
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 την μονοδρόμηση των οδών
πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Τεμένης σύμφωνα με το έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε, όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
το υπ’ αριθ. 5420/15-4-2016 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την αριθ. 5/2016 απόφαση της Τ.Κ
Τεμένης, το έγγραφο του 6/θ Δημ. Σχολείου Τεμένης με το οποίο ζητούν τη
μονοδρόμηση των δυο παράδρομων που οδηγούν στην είσοδο του σχολείου
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η είσοδος και έξοδος των μαθητών και έλαβε
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υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
7/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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την μονοδρόμηση των οδών που βρίσκονται πλησίον του
6/θ Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου της Τ.Κ Τεμένης Δήμου
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα:
1) τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί από τον κεντρικό δρόμο της
Τέμενης (σημείο Α) προς το Δημοτικό Σχολείο (σημείο Β) με κατεύθυνση
από τον κεντρικό δρόμο προς το Δημοτικό Σχολείο (Α  Β) και
2) τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί από το Δημοτικό Σχολείο
(σημείο Β) προς τον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου, έως την συμβολή με ανώνυμη οδό
(σημείο Γ), με κατεύθυνση από το Δημοτικό Σχολείο προς τον Ι.Ν Αγίου
Γεωργίου (Β Γ), όπως φαίνονται στη συνημμένη αεροφωτογραφία.
Η εν λόγω μονοδρόμηση θα ισχύει για όλο το εικοσιτετράωρο κατά
τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 15η
Ιουνίου, ενώ θα γίνει τοποθέτηση σχετικών πινακίδων σήμανσης (ΚΟΚ)
σύμφωνα με τις υποδείξεις και υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 65
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούνια,
3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016 πρόσκληση
της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 &
6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, και
4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί αιτήματος για κοπή καρυδιάς επί της οδού
Μακεδονίας & Ρόδου στην Τ.Κ Κραθίου Δ.Ε Ακράτας 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 & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου με το υπ΄αριθ. πρωτ.: 9190/15-4-2016 έγγραφο του μας
διαβίβασε Τεχνική Έκθεση σχετικά με την κοπή ενός δένδρου (καρυδιά) επί
της οδού Ρόδου & Μακεδονίας στην Τ.Κ Κραθίου η οποία έχει ως εξής:
«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 8/4/2016 και ημέρα
Παρασκευή, διαπιστώθηκε πως επί της οδού Ρόδου & Μακεδονίας στην Τ.Κ
Κραθίου της Δ.Ε Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας φύεται μια καρυδιά. Το
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συγκεκριμένο δένδρο αναπτύσσει μέρος της κόμης του επάνω από το μπαλκόνι
και την τέντα παρακείμενης οικίας ιδιοκτησίας του κ. Παπαδόπουλου Δημητρίου.
Το εν λόγω δένδρο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό, κατά την διάρκεια της
βλαστικής περιόδου, προσβάλλεται από διάφορα έντομα (κυρίως αφίδες) τα
οποία παράγουν μελιτώδης εκκρίσεις οι οποίες πέφτουν επάνω στο μπαλκόνι και
την τέντα της οικίας προκαλώντας ρύπανση του χώρου (λεκέδες που χρειάζονται
επαναλαμβανόμενη αφαίρεση).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω συνίσταται το κλάδεμα δηλαδή η αφαίρεση
των κλάδων και βλαστών που αναπτύσσονται επάνω από την αυλή και το
μπαλκόνι της παρακείμενης οικίας και η παρακολούθηση της ανάπτυξης και
εξέλιξης του δέντρου προκειμένου να ακολουθήσουν εάν χρειαστεί περαιτέρω
διορθωτικές επεμβάσεις κλαδέματος».
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 μην κοπεί το εν λόγω δένδρο αλλά να κλαδευτεί
σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Πρασίνου του Δήμου και
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ. 9190/15-4-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας με
την Τεχνική Έκθεση και το φωτογραφικό υλικό, την αίτηση του κ. Δημήτριου
Παπαδόπουλου και έλαβε υπόψη της 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει το κλάδεμα και όχι την κοπή ενός δένδρου (καρυδιάς) που
βρίσκεται επί της οδού Ρόδου & Μακεδονίας στην Τ.Κ Κραθίου της Δ.Ε
Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας διότι αυτό είναι υγιές.
Η ανωτέρω εργασία θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο Τμήμα
Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας ενώ αυτό υποχρεούται να παρακολουθεί την
εξέλιξη του δένδρου και να επέμβει εφόσον χρειαστούν περαιτέρω διορθωτικές
επεμβάσεις κλαδέματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 66
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016
πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ 1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
και 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) 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 ευκαλύπτων στην περιοχή Ακονιά της
Τ.Κ Καμαρών 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 & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 2956/29-1-2016
έγγραφο του σχετικά με κλαδέματα δένδρων στην Τ.Κ Καμαρών, το οποίο
έχει ως εξής:
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«Θέμα: Κλαδέματα στην Τ.Κ Καμαρών
Σχετ.: 1) Το με αρίθ. πρωτ. 42727/19-11-2015 έγγραφο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία αντίγραφο του υπ’
αρίθ. 77/2015 πρακτικού του Συμβουλίου της ΤΚ Καμαρών
2) Το με αρίθ. πρωτ. 1587/18-01-2016 έγγραφο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία αντίγραφο του υπ’
αρίθ. 9/2015 πρακτικού του Συμβουλίου της ΤΚ Καμαρών
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών Αποφάσεων και σε ότι αφορά στο
κλάδεμα των πεύκων τα οποία φύονται στο πρανές της δημοτικής οδού που
οδηγεί στην είσοδο του οικισμού των Καμαρών (Απόφαση 77/2015) σας
ενημερώνουμε ότι τα εν λόγω δέντρα κλαδεύτηκαν την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου
2016 από συνεργείο της Υπηρεσίας με τη χρήση κονταροπρίονου. Ωστόσο
εκκρεμεί η εργασία μείωσης του ύψους τεσσάρων εκ των πεύκων (αφαίρεση
κορυφής) καθώς απαιτείται η χρήση καλαθοφόρου οχήματος.
Σε ότι αφορά στις «κοπές» ευκαλύπτων στην οδό Ακονιάς λόγω μεγάλου
ύψους, (Απόφαση 9/2015), σας ενημερώνουμε ότι τα εν λόγω δέντρα θα
πρέπει να κλαδευτούν (δεν απαιτείται κοπή κανενός δέντρου) προκειμένου να
περιοριστεί το μέγεθός τους και να καταστούν λιγότερο επικίνδυνα.
Ωστόσο επειδή το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας δεν διαθέτει καλαθοφόρο όχημα, μπορούμε να
διεκπεραιώσουμε τις παραπάνω εργασίες κλαδέματος μόλις μας παραχωρηθεί
το εν λόγω μηχάνημα από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
μας».
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 το κλάδεμα των εν λόγω δένδρων
σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Πρασίνου του Δήμου
και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε το υπ’ αριθ. πρωτ. 2956/29-1-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας,
το υπ’ αριθ. 9/2015 Πρακτικό 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),
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,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει το κλάδεμα και όχι την κοπή δένδρων (ευκαλύπτων) που
βρίσκονται στην περιοχή Ακονιά της Τ.Κ Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας.
Η ανωτέρω εργασία θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο Τμήμα
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 67
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016
πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ 1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
και 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί αυθαίρετης κοπής δένδρων επί της παραλιακής
οδού Αλυκή της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε το υπ΄αριθ. πρωτ.: 11268/18-4-2016
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έγγραφο του σχετικά με την αυθαίρετη κοπή δένδρων στην παραλία Αλυκή
στο Αίγιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά την διαδικασία ελέγχου των παραλιών πριν την έναρξη της
κολυμβητικής 2016, από το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου
&Πολιτικής Προστασίας την Πέμπτη 14/04/2016, διαπιστώθηκε η αυθαίρετη
κοπή δύο δέντρων (αλμυρίκια) έμπροσθεν καταστήματος Φωτίου
Μητρόπουλου & ΣΙΑ Ο.Ε., στην περιοχή της παραλίας Αιγίου, στην Αλυκή,
προκειμένου να τοποθετηθούν κατασκευές της επιχείρησης.
Για την συγκεκριμένη ενέργεια ουδέποτε ερωτήθηκε η Υπηρεσία μας,
ούτε κατατέθηκε κάποια αίτηση προκειμένου να ελεγχθούν τα εν λόγω δέντρα
για τυχόν ύπαρξη κάποιου προβλήματος.
Σύμφωνα με την υπ’ αρίθ. 234/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αιγιαλείας εγκρίθηκε ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας και με το
υπ΄ αριθ. 53715/5777/17-06-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοπ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η Απόφαση θεωρείται εκτελεστή.
Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος β, εδάφιο γ, για την χωρίς άδεια
κοπή ή καταστροφή δέντρου ηλικίας άνω των δέκα ετών, το πρόστιμο είναι
700 ευρώ.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 12, -Καθιέρωση Τεκμηρίου Ευθύνης
Γειτονικών Ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το οποίο « σε περίπτωση αυθαίρετης
κοπής δέντρων ή ξήρανσης (με χρήση χημικών μέσων) τεκμαίρεται ότι την
κοπή ή την φθορά την έχει πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης, μισθωτής ή νομέας
της ιδιοκτησίας που γειτνιάζει με το κατεστραμμένο φυτικό υλικό…..). Στην
περίπτωση αυτή η επιχείρηση Φωτίου Μητρόπουλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Έτσι με βάση τα παραπάνω:
Κοπή δύο δέντρων ηλικίας άνω των δέκα ετών το πρόστιμο υπολογίζεται ως
εξής:
α) Πρόστιμο για κοπή ή καταστροφή δέντρου ηλικίας μεγαλύτερης των δέκα
ετών:
700 ευρώ/ τεμάχιο.
β) Για το σύνολο των δύο δέντρων το ύψος του προστίμου (Π) ανέρχεται στο
ποσό των:
Π= 2 δέντρα * 700 ευρώ = 1.400,00 ευρώ.
Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Κανονισμού Πρασίνου, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή. Η προσφυγή ασκείται από τον
ενδιαφερόμενο και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που τη
Διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η προθεσμία για την άσκηση της
προσφυγής ορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από
την επόμενη της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης επιβολής
προστίμου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καμία προσφυγή
δεν γίνεται δεκτή.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
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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» εισηγούμαι την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό
Συμβούλιο λόγω της σοβαρότητας αυτού και προκειμένου να λάβουν γνώση
όλοι οι Δημ. Σύμβουλοι ως εκπρόσωποι των δημοτών της Αιγιάλειας και
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 11268/18-4-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με τις
συνημμένες φωτογραφίες και έλαβε υπόψη της την υπ΄αριθ. 234/2015
απόφαση του Δ.Σ Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός
Πρασίνου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 4 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) μετά από διαλογική συζήτηση και
πλην του Δημ. Συμβούλου – μέλους της Επιτροπής κ. Βασίλειου
Ανδρουτσόπουλου που καταψήφισε,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Να παραπέμψει το θέμα περί καθορισμού προστίμου ή μη για την
αυθαίρετη κοπή δένδρων επί της παραλίας Αλυκής της Δ.Κ Αιγίου, στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 για λήψη σχετικής απόφασης, λόγω της σοβαρότητας αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 68
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούνια,
3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016 πρόσκληση
της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 &
6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, και
4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) 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. 21/2016 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
δημιουργίας παιδικής χαράς στο δημοτικό κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν Ι.Ν
Αγ. Παντελεήμονα».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
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Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 21/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου
εισηγούμαι τη δημιουργία εκ νέου παιδικής χαράς στον δημοτικό κοινόχρηστο
χώρο έμπροσθεν του Ι.Ν Αγ. Παντελεήμονα Αιγίου.
Στον παραπάνω χώρο υπήρχε παιδική χαρά, η οποία αποξηλώθηκε,
καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει η υπ’ αριθ.
28492/09/ΦΕΚ931Β/18-5-2009 Υπουργική Απόφαση καθώς και η υπ’ αριθ.
18239/2014/ΦΕΚ1289/Β/21-5-2009 Υπουργική Απόφαση.
Στο χώρο έκτασης περίπου 200μ2 θα τοποθετηθούν περίφραξη και
πόρτα, μια κούνια παίδων 2 θέσεων, μια τσουλήθρα και μια τραμπάλα που θα
είναι πιστοποιημένα από κατάλληλο φορέα πιστοποίησης. Ο χώρος θεωρείται
κατάλληλος και διαθέτει τις προϋποθέσεις για λήψη του σήματος καταλληλότητας και λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου μιας
και ήδη διαθέτει παροχή νερού και φωτισμό.
Η προμήθεια των οργάνων παιδικής χαράς θα γίνει μέσω μελέτης του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Αιγιαλείας ενώ η διαμόρφωση του χώρου προτείνεται να γίνει από
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό του
Δήμου Αιγιαλείας υπό την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού που θα οριστεί από
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος διαβάζει το αποφασιστικό της αριθ. 21/2016
απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου που έχει ως εξής:
«Την έκφραση θετικής γνώμης στην δημιουργία παιδικής χαράς στον
δημοτικό κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του Ι.Ν Αγίου Παντελεήμονα. Η παιδική
χαρά θα λειτουργήσει με ευθύνη της Δ.Κ Αιγίου, η οποία και θα ορίσει
προσωπικό υπεύθυνο για το άνοιγμα και κλείσιμο της παιδικής χαράς κατά τις
ώρες λειτουργίας της οι οποίες καθορίζονται ως εξής:
Χειμερινό ωράριο:
o 10.00 π.μ έως και 13.00 μ.μ
o 17.00 π.μ έως και 19.00 μ.μ.
Καλοκαιρινό ωράριο:
o 09.00 π.μ. έως και 13.30 μ.μ
o 17.30 έως και 21.00 μ.μ.
Η είσοδος της παιδικής χαράς βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου στο
οποίο θα διαμορφωθεί η παιδική χαρά, πάροδος Κλεομένους Οικονόμου».
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 την έγκριση της αριθ. 21/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου
περί δημιουργίας παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του Ι.Ν
Αγίου Παντελεήμονα στο Αίγιο δεδομένου ότι η προμήθεια των οργάνων
παιδικής χαράς θα γίνει μέσω μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας
ενώ η διαμόρφωση του χώρου προτείνεται να γίνει από την Δ/νση Τεχνικών
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Υπηρεσιών με τα διαθέσιμα μέσα και προσωπικό του Δήμου Αιγιαλείας υπό
την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού που θα οριστεί από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε, όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
αριθ. 21/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου και έλαβε υπόψη ότι ο χώρος θεωρείται
κατάλληλος και διαθέτει τις προϋποθέσεις για λήψη του σήματος καταλληλότητας και λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου μιας
και ήδη διαθέτει παροχή νερού και φωτισμό, καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας:
1) την έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2016 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί
δημιουργίας παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του Ι.Ν Αγίου
Παντελεήμονα με είσοδο στη βόρεια πλευρά του εν λόγω χώρου, που βρίσκεται
στην πάροδο της οδού Κλεομένους Οικονόμου της Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.
Η παιδική χαρά θα λειτουργεί με ευθύνη της Δ.Κ Αιγίου με προσωπικό που θα
ορίσει αυτή και σύμφωνα με τα παρακάτω ωράρια:
χειμερινό ωράριο: 10.00 π.μ έως και 13.00 μ.μ και 17.00 π.μ έως και 19.00 μ.μ.
και καλοκαιρινό ωράριο:09.00 π.μ. έως και 13.30 μ.μ και 17.30 έως και 21.00
μ.μ.
2)Να συνταχθεί από το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας μελέτη για την προμήθεια των
οργάνων παιδικής χαράς και
3)Να διαμορφωθεί κατάλληλα ο εν λόγω χώρος από την Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και υπό την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού που θα οριστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 68/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 69
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016
πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ 1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
και 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) 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. 25/2016 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί
τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών Σκουφά &
Λέσβου».

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 & κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 25/2016
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη στο αίτημα του
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κ. Ανδρικόπουλου Κωνσταντίνου περί τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί
της συμβολής των οδών Σκουφά & Λέσβου της Δ.Κ Αιγίου.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου με το υπ’ αριθ. 8873/30-3-2016 έγγραφο του γνωμοδοτεί θετικά
για την τοποθέτηση ενός κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών
Σκουφά & Λέσβου στη Δ.Κ Αιγίου.
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 την τοποθέτηση ενός κατόπτρου
στη συμβολή των οδών Σκουφά & Λέσβου στην Δ.Κ Αιγίου, για λόγους
αυξημένης επικινδυνότητας λόγω ελλιπούς ορατότητας και παρακαλώ να
αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την αριθ. 25/2016 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου, την υπ’ αριθ. πρωτ:
7387/11-3-2016 αίτηση του κ. Ανδρικόπουλου Κων/νου και έλαβε υπόψη
της το υπ’ αριθ. πρωτ.: 8873/30-3-2016 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
καθώς 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 υπ’ αριθ. 25/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου περί
τοποθέτησης ενός κοίλου κατόπτρου στην Δ.Κ. Αίγιου Δήμου Αιγιαλείας
και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σκουφά & Λέσβου, για λόγους
αυξημένης επικινδυνότητας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων λόγω
ελλιπούς ορατότητας.
Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 70
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016
πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ 1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
και 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) 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. 26/2016 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί

τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών Αγησιλάου
και ανώνυμης οδού στην περιοχή Μυρτιά της Δ.Κ Αιγίου».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 26/2016
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη στο αίτημα του
κ. Δημήτριου Κούτρα περί τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της
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συμβολής των οδών Αγησιλάου & ανώνυμης οδού στην περιοχή Μυρτιά της
Δ.Κ Αιγίου.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου με το υπ’ αριθ. 9367/1-4-2016 έγγραφο του γνωμοδοτεί θετικά
για την τοποθέτηση ενός κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών
Αγησιλάου & ανώνυμης οδού (στο ύψος της Αγησιλάου) στην περιοχή
Μυρτιά της Δ.Κ Αιγίου.
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 την τοποθέτηση ενός κατόπτρου
στη συμβολή των οδών Αγησιλάου & ανώνυμης οδού (στο ύψος της
Αγησιλάου) στην περιοχή Μυρτιά της Δ.Κ Αιγίου, για λόγους ασφαλείας
και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την αριθ. 26/2016 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου, την υπ’ αριθ. πρωτ.:
8339/23-3-2016 αίτηση του κ. Κούτρα Δημήτριου και έλαβε υπόψη της το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 9367/1-4-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθώς 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
Την έγκριση της αριθ. 26/2016 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί
τοποθέτησης ενός κοίλου κατόπτρου στην περιοχή Μυρτιά της Δ.Κ. Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αγησιλάου &
ανώνυμης οδού (στο ύψος της Αγησιλάου), για λόγους ασφαλείας και
πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.
Η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 71
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούνια,
3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016 πρόσκληση
της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 &
6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, και
4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) 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. 30/2016 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί

μίσθωσης ιδιόκτητου οικοπέδου ως δημοτικό χώρο στάθμευσης επί της
οδού Παναγιωτοπούλων 26 στον Δήμο Αιγιαλείας».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 30/2016
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εκφράζει σύμφωνη γνώμη στο αίτημα
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του κ. Αριστείδη Πούλου περί μίσθωσης ιδιόκτητου οικοπέδου επί της οδού
Παναγιωτοπούλων 26 στο Δήμο Αιγιαλείας, ως δημοτικό χώρο στάθμευσης.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 15393/26-5-2016 το οποίο έχει ως εξής:
«Θέμα: Διάθεση ακινήτου για χρήση χώρου στάθμευσης
Σχετ.: 1) Η με αρ. πρωτ.: 10836/14-4-2016 αίτηση του κ. Πούλου
Αριστείδη
2) Το με αρ. πρωτ.: 10836/20-5-2016 έγγραφο μας
3) Το με αρ. πρωτ.: Φ111/Β-23/8268//23-11-2011 έγγραφο της ΣΤ’
Εφορείας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων τα οποία και σας
αποστέλλουμε συνημμένα, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί
θετικά για την μίσθωση του εν λόγω ακινήτου για χρήση ως χώρου στάθμευσης.
Επισημαίνεται δε ότι οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου σε χώρο στάθμευσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο σχετικό έγγραφο θα πρέπει να γίνουν με
ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη».
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
υπ’ αριθ. 30/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 15393/26-52016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και έλαβε υπόψη της το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10836/20-5-2016 έγγραφο του
αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο
επισημαίνεται ότι στο εν λόγω ακίνητο έχει πραγματοποιηθεί προ ετών γενική
ανασκαφή και έχουν βρεθεί αρχαία ευρήματα και θα πρέπει υποχρεωτικά να
εξασφαλιστούν οι απαραίτητες αδειοδοτησεις από την Αρχ. Υπηρεσία, το υπ’
αριθ. Φ111/Β-23/8268//23-11-2011 έγγραφο της ΣΤ’ Εφορείας Προϊστ. &
Κλασ. Αρχαιοτήτων, την αίτηση του κ. Πούλου Αριστείδη, καθώς και τις
διατάξεις της παρ. 13 άρθρο 13 του Β.Δ.24/20.10.1958 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980), του Π.Δ.270/1981
(Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981),
του
άρθρου
192
του
Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) και 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 μίσθωση
οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. Αριστείδη Πούλου, που βρίσκεται επί της οδού
Παναγιωτοπούλων 26 της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, καθ’ ότι κρίνεται
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κατάλληλο για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο κέντρο της
πόλης του Αιγίου για διευκόλυνση πρόσβασης δημοτών και επισκεπτών σε
δημόσιες υπηρεσίες και εμπορικά καταστήματα, με τη διαδικασία της
δημοπρασίας και υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα προβεί πρώτα στις
απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης του οικοπέδου του σε χώρο στάθμευσης
αυτοκίνητων με ευθύνη του για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις
από την αρμόδια Γεν. Δ/νση Αρχαιοτήτων - ΣΤ’ Εφορείας Προϊστ. & Κλασ.
Αρχαιοτήτων (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ111/Β-23/8268//23-11-2011
έγγραφο της) και δαπάνες του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 72
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30) Μαΐου
2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούνια,
3)Βασίλειο
Χριστόπουλο,
4)Ευστράτιο
Βαρδάκη
και
5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016 πρόσκληση
της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, και
4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) 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. 22/2016 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Μπουμπουλίνας στη Δ.Κ Αιγίου».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 22/2016 απόφαση
της σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη στο αίτημα του κ.
Αλεξανδρόπουλου Μιχάλη περί έγκρισης εισόδου – εξόδου προς τον ισόγειο
χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία αυτού επί της οδού Μπουμπουλίνας 12 στην
Δ.Κ Αιγίου σύμφωνα και με την εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών.
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Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου με το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 10861/21-4-2016 έγγραφο και κατόπιν αυτοψίας
γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς τον ισόγειο
χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία του κ. Αλεξανδρόπουλου Μιχάλη επί της
οδού Μπουμπουλίνας 12 στην Δ.Κ Αιγίου, όπου τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο
στάθμευσης θα εξασφαλιστεί με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του
οδοστρώματος για την απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης. Το συνολικό μήκος
της κίτρινης διαγράμμισης προτείνεται να είναι 6,50 μ. και συγκεκριμένα 3,50 μ.
έμπροσθεν της εισόδου και 1,50 μ. εκατέρωθεν αυτής για την απρόσκοπτη
είσοδο – έξοδο των οχημάτων επειδή ο δρόμος στο σημείο αυτό έχει μικρό
πλάτος (4,20 μ.). Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με
έξοδα του αιτούντος.
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.
22/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10861/21-4-2016 έγγραφο
του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, την αίτηση του κ. Αλεξανδρόπουλου Μιχάλη καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) 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. 69092/7262/11-6-2015 εγκριτική απόφαση αυτής, μετά από
διαλογική συζήτηση και πλην του Δημ. Συμβούλου – μέλους της Επιτροπής κ.
Δημητρίου Μπούνια που καταψήφισε,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Να εγκρίνει την αριθ. 22/2016 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου περί έγκρισης
άδειας εισόδου – εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία του
κ. Αλεξανδρόπουλου Μιχάλη επί της οδού Μπουμπουλίνας 12 στην Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απαγόρευση στάθμευσης θα γίνει με την τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης με συνολικό μήκος της διαγράμμισης 6,50 μ. και συγκεκριμένα
3,50 μ. έμπροσθεν της εισόδου και 1,50 μ. εκατέρωθεν αυτής για την
απρόσκοπτη είσοδο – έξοδο των οχημάτων επειδή ο δρόμος στο σημείο αυτό
έχει μικρό πλάτος (4,20 μ.).
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας ενώ τα έξοδα θα βαρύνουν τον
αιτούντα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 72/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 73
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο
Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016
πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ 1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
και 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,
το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Γραφείο Καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου με το υπ’ αριθ.
πρωτ.: 15440/30-5-2016 έγγραφο του μας διαβίβασε φάκελο με πλήρη
δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος η οποία έχει ως εξής:
1

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. Α (i) της παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. κβ του άρθρου 41 του Ν.2218/94 (Φ.Ε.Κ.90/τ.Α/13.06. 1994), η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας
μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (καφέ μπαρ κ.λ.π.),καθώς και για την χορήγηση προέγκρισης
αδειών καταστημάτων, που προβλέπονται από τις σχετικές Αστυνομικές
Διατάξεις και τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών
Κοινοτήτων.
Σας διαβιβάζουμε φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΣΧΑΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΣΤΑΡΙΑ –ΤΑΒΕΡΝΑ» που
βρίσκεται στο Κάτω Σαλμενίκο Δήμου Αιγιαλείας και παρακαλούμε για τις
δικές σας ενέργειες.
Το γραφείο αδειών καταστημάτων συμφωνεί να δοθεί η προέγκριση στο
ανωτέρω κατάστημα».
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 την προέγκριση της άδειας
λειτουργίας στο ανωτέρω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κ. Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 15440/30-5-2016 έγγραφο του αρμόδιου Γραφείου
καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής
& Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου με συνημμένη την αίτηση του
ενδιαφερομένου με τα διαγράμματα του μηχανικού Γιάννη Νικολακόπουλου
και την κάτοψη του κτιρίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1360/20-5-2016 έγγραφο
της Πολεοδομίας Αιγίου περί χορήγησης χρήσης γης και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις εδ. Α (i) της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) μετά από διαλογική συζήτηση,

στον:

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

- ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΣΧΑΚΗ του Ιωάννη για το κατάστημα
«ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΑ που βρίσκεται στον οικισμό Κάτω Σαλμενίκο
της Τ.Κ Σαλμενίκου της Δ.Ε Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
30 Μαΐου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 74
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα (30)
Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούνια,
3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη και 5)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15242/25-5-2016 πρόσκληση
της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 &
6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Χρήστος Γούτος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, και
4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν πέντε (5) 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
παράκαμψης πρόσβασης οικισμού Πλατάνου στην περιοχή των Τοπικών
Κοινοτήτων Πλατάνου & Παραλίας Πλατάνου της Δ.Ε Ακράτας Δήμου
Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το
οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
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Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου μας απέστειλε το υπ΄αριθ. πρωτ.:
14577/24-5-2016 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
«Με το υπ’ αριθ. Α-2694/19-5-2016 έγγραφό της, η εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε..
μας υπέβαλε Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Παραλία Πλατάνου της
Δ.Ε Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε επ’ αυτής.
Σκοπός της μελέτης είναι η κυκλοφοριακή ρύθμιση για την προσωρινή
διευθέτηση της κυκλοφορίας (φάσεις ΠΛΑΤ-3Β.1 και ΠΛΑΤ-3Β.2) κατά την
διάρκεια κατασκευής υπόλοιπων εργασιών, που χρειάζονται να γίνουν στο
τεχνικό ΚΔ33 και στην επέκταση του οχετού Ο8 στην περιοχή του Πλατάνου.
Αποτελεί συνέχεια της κυκλοφοριακής ρύθμισης ΠΛΑΤ-1ΒΝ και ΠΛΑΤ-3Β. Για
την ολοκλήρωση των εργασιών καταλαμβάνεται τμήμα της οδού, που συνδέει τον
Άνω Πλάτανο με την Π.Ε.Ο.
Η κυκλοφοριακή ρύθμιση επιτυγχάνεται με την εκ περιτροπής κυκλοφορία
των οχημάτων επί της οδού, που συνδέει τον Άνω Πλάτανο με την Π.Ε.Ο. Το
πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας είναι 3.00μ για ένα μήκος 20μ. και στη
συνέχεια προσαρμόζεται στο πλάτος της υφιστάμενης οδού. Για να
ελαχιστοποιηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος, που θα διέρχεται από την περιοχή των
έργων, προτείνεται με κατάλληλη σήμανση, η εκτροπή των μικρών οχημάτων,
που έρχονται από τον Άνω Πλάτανο, σε υφιστάμενη οδό, που μονοδρομείται και
βρίσκεται δυτικά των έργων. Όπου γίνονται εργασίες προτείνεται προσωρινό
στηθαίο ασφαλείας (σκυροδέματος ή εναλλακτικά μεταλλικό) κατά ΕΝ 1317
ελάχιστης ικανότητας συγκράτησης Η1 και λειτουργικού πλάτους W3 ή ανάλογα
με τον διατιθέμενο χώρο. Το ελάχιστο μήκος εφαρμογής του θα πρέπει να είναι
το ίδιο με αυτό, με το οποίο έχει πιστοποιηθεί. Η παραπάνω διάταξη φαίνεται
στο σχέδιο με αριθμό ΚΡΘ-0ΔΔ-ΟΡΙΖ001.
Στη φάση ΠΛΑΤ-3Β.2 ολοκληρώνεται η κατασκευή του τεχνικού ΚΔ33. Και σε
αυτή την φάση η κυκλοφοριακή ρύθμιση επιτυγχάνεται με την εκ περιτροπής
κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού, που συνδέει τον Άνω Πλάτανο με την
Π.Ε.Ο. Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας είναι 3.50μ για ένα μήκος 20μ. και
στη συνέχεια προσαρμόζεται στο πλάτος της υφιστάμενης οδού. Για την
ελαχιστοποίηση του κυκλοφοριακού φόρτου, που θα διέρχεται από την περιοχή
των έργων, παραμένει η κατάλληλη σήμανση, που εκτρέπει τα μικρά οχήματα,
που έρχονται από τον Άνω Πλάτανο, στην υφιστάμενη οδό, που έχει
μονοδρομηθεί στην προηγούμενη φάση και βρίσκεται δυτικά των έργων. Όπου
γίνονται εργασίες προτείνεται προσωρινό στηθαίο ασφαλείας (σκυροδέματος ή
εναλλακτικά μεταλλικό) κατά ΕΝ 1317 ελάχιστης ικανότητας συγκράτησης Η1
και λειτουργικού πλάτους W3 ή ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο. Το ελάχιστο
μήκος εφαρμογής του θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό, με το οποίο έχει
πιστοποιηθεί. Η παραπάνω διάταξη φαίνεται στο σχέδιο με αριθμό ΚΡΘ-0ΔΔΟΡΙΖ002.
Το μέγεθος των πινακίδων σήμανσης, προτείνεται να είναι μεσαίου
μεγέθους. Η στήριξή τους θα είναι με πάκτωση στο έδαφος και στις θέσεις, όπου
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με επαρκή αιτιολόγηση δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
κατάλληλες στηρίξεις αντοχής σε ανεμοπίεση με ορθογωνικές ή κυκλικές βάσεις
μέγιστου ύψους 12εκ. έτσι ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο. Το κάτω άκρο της
πινακίδας να απέχει τουλάχιστον 1.20μ σε περιοχές, όπου δεν υπάρχει κίνηση
πεζών και 2.30μ. εφόσον υπάρχει.
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.
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο Παρ. Πλατάνου 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 ο Πρόεδρος της Τ.Κ Παραλίας Πλατάνου με το υπ’ αριθ. πρωτ.:
15491/26-5-2016 έγγραφο του και κατόπιν αυτοψίας, συμφωνεί στην εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με την προϋπόθεση πως θα
παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους περιοίκους για την πρόσβαση στις
κατοικίες τους καθ’ όλο το 24ωρο.
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 την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ
Παραλίας Πλατάνου του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με την εισήγηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 14577/24-5-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. πρωτ:
15491/26-5-2016 έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ Παραλίας Πλατάνου, το
αίτημα της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ» με την Τεχνική Έκθεση και την Μελέτη
Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), 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.
69092/7262/11-6-2015 εγκριτική απόφαση αυτής, μετά από διαλογική
συζήτηση,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην T.K
Παραλίαw Πλατάνου της Δ.Ε Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας που εκπόνησε η
εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε για λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ με σκοπό την
κυκλοφοριακή ρύθμιση για την προσωρινή διευθέτηση της κυκλοφορίας
(φάσεις ΠΛΑΤ-3Β.1 και ΠΛΑΤ-3Β.2) κατά την διάρκεια κατασκευής
υπόλοιπων εργασιών, που χρειάζονται να γίνουν στο τεχνικό ΚΔ33 και στην
επέκταση του οχετού Ο8 στην περιοχή του Πλατάνου. Αποτελεί συνέχεια της
κυκλοφοριακής ρύθμισης ΠΛΑΤ-1ΒΝ και ΠΛΑΤ-3Β.
Για την ολοκλήρωση των εργασιών θα καταληφθεί τμήμα της οδού, που
συνδέει τον Άνω Πλάτανο με την Π.Ε.Ο.
Η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα επιτευχθεί με την εκ περιτροπής
κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού, που συνδέει τον Άνω Πλάτανο με την
Π.Ε.Ο. Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας είναι 3.00μ για ένα μήκος 20μ. και
στη συνέχεια προσαρμόζεται στο πλάτος της υφιστάμενης οδού. Για να
ελαχιστοποιηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος, που θα διέρχεται από την περιοχή
των έργων, θα γίνει με κατάλληλη σήμανση, η εκτροπή των μικρών οχημάτων,
που έρχονται από τον Άνω Πλάτανο, σε υφιστάμενη οδό, που μονοδρομείται
και βρίσκεται δυτικά των έργων. Όπου γίνονται εργασίες θα τοποθετηθεί
προσωρινό στηθαίο ασφαλείας (σκυροδέματος ή εναλλακτικά μεταλλικό) κατά
ΕΝ 1317 ελάχιστης ικανότητας συγκράτησης Η1 και λειτουργικού πλάτους W3
ή ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο. Το ελάχιστο μήκος εφαρμογής του θα
πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό, με το οποίο έχει πιστοποιηθεί. Η παραπάνω
διάταξη φαίνεται στο σχέδιο με αριθμό ΚΡΘ-0ΔΔ-ΟΡΙΖ001.
Στη φάση ΠΛΑΤ-3Β.2 ολοκληρώνεται η κατασκευή του τεχνικού ΚΔ33. Και
σε αυτή την φάση η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα επιτευχθεί με την εκ περιτροπής
κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού, που συνδέει τον Άνω Πλάτανο με την
Π.Ε.Ο. Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας είναι 3.50μ για ένα μήκος 20μ. και
στη συνέχεια προσαρμόζεται στο πλάτος της υφιστάμενης οδού. Για την
ελαχιστοποίηση του κυκλοφοριακού φόρτου, που θα διέρχεται από την περιοχή
των έργων, παραμένει η κατάλληλη σήμανση, που εκτρέπει τα μικρά οχήματα,
που έρχονται από τον Άνω Πλάτανο, στην υφιστάμενη οδό, που έχει
μονοδρομηθεί στην προηγούμενη φάση και βρίσκεται δυτικά των έργων. Όπου
γίνονται εργασίες προτείνεται προσωρινό στηθαίο ασφαλείας (σκυροδέματος ή
εναλλακτικά μεταλλικό) κατά ΕΝ 1317 ελάχιστης ικανότητας συγκράτησης Η1
και λειτουργικού πλάτους W3 ή ανάλογα με τον διατιθέμενο χώρο. Το
ελάχιστο μήκος εφαρμογής του θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό, με το οποίο
έχει πιστοποιηθεί. Η παραπάνω διάταξη φαίνεται στο σχέδιο με αριθμό ΚΡΘ0ΔΔ-ΟΡΙΖ002.
Το μέγεθος των πινακίδων σήμανσης, θα είναι μεσαίου μεγέθους. Η
στήριξή τους θα είναι με πάκτωση στο έδαφος και στις θέσεις, όπου με επαρκή
αιτιολόγηση δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες
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στηρίξεις αντοχής σε ανεμοπίεση με ορθογωνικές ή κυκλικές βάσεις μέγιστου
ύψους 12εκ. έτσι ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο. Το κάτω άκρο της πινακίδας
να απέχει τουλάχιστον 1.20μ σε περιοχές, όπου δεν υπάρχει κίνηση πεζών και
2.30μ. εφόσον υπάρχει.
Τέλος η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση
στους περιοίκους για την πρόσβαση στις κατοικίες τους τόσο κατά τη διάρκεια
της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 74/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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