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ΑΠΟΦΑΣΗ 78
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής
Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 5/2016 απόφασης της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων

περί διενέργειας Bazaar του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το
οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Η Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων μας απέστειλε την αριθ. 5/2016
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του
Δήμου να επιτραπεί στον Εθελοντικό Οργανισμό για τα παιδιά «Το Χαμόγελο
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του παιδιού» η διενέργεια bazaar στις 6 &7 Αυγούστου 2016, σε χώρο 40 τ.μ επί
του πεζοδρομίου στην οδό Αιγαίου της παραλίας Συλιβαινιωτίκων, μπροστά από
την παιδική χαρά, καθώς και την παροχή κάθε βοήθειας εκ μέρους της
Κοινότητας για την επιτυχή διενέργεια του bazaar».
Επίσης ο Εθελοντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 9/16-6-2016 αίτηση του ζητά να πραγματοποιήσει bazaar για
την οικονομική ενίσχυση του οργανισμού στην πλατεία Συλιβαινιωτίκων, την
διάθεση ηλεκτροδότησης για την χρήση ταμειακής μηχανής και φωτισμού του
χώρου κατά τις βραδινές ώρες καθώς και άδεια στάθμευσης του οχήματος του
Οργανισμού για φόρτωση – εκφόρτωση των πραγμάτων».
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. 5/2016 απόφαση της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 9/16-62016 αίτημα του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας:
Α) την έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2016 απόφαση της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων
του Δήμου Αιγιαλείας περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 40 τ.μ. επί της
οδού Αιγαίου (έμπροσθεν της παιδικής χαράς) της ανωτέρω Κοινότητας, στον
Εθελοντικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να
πραγματοποιήσει bazaar στις 6 & 7 Αυγούστου 2016
Β) να κάνει δεκτό το αίτημα για την ηλεκτροδότηση του χώρου τόσο για
τον φωτισμό του χώρου τις βραδινές ώρες όσο και για την λειτουργία της
ταμειακής μηχανής που χρησιμοποιεί ο εν λόγω οργανισμός για την πώληση των
αντικειμένων του και
Γ) την χορήγηση άδειας στάθμευσης πλησίον του χώρου πραγματοποίησης
του bazaar για την φόρτωση – εκφόρτωση των πραγμάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

2

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
21 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 79
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής
Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα
Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων της Δ/νσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου
η οποία έχει ως εξής:
«Κυρία Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. Α (iii) 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 μουσικών οργάνων σε
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καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που προβλέπονται από τις σχετικές
Αστυνομικές Διατάξεις και τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών
Κοινοτήτων.
Κατόπιν αυτών και αφού κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι στην υπηρεσίας μας
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και μετά την θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγείας
εισηγούμαστε όπως αποφασίσετε θετικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικών
οργάνων στους παρακάτω:
1. Βασιλείου Λόη του Ανδρέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ»,
που βρίσκεται στην παραλία Παναγοπούλας του Δ. Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την υπ. αριθ. Πρωτ.: 15252/2016 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
2. Αδαμαντίας Σοφιανού του Νικολάου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Άκολης του Δ. Αιγιαλείας
και λειτουργεί με την υπ. αριθ. Πρωτ.: 27325/2014 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
3. Νικολέτας Χανδολιά του Ιωσήφ, για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται επί της παραλιακής οδού
της Τ.Κ. Αβύθου του Δ. Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ. Πρωτ.:
33380/2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
4. Νικολάου Λάγαρη του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ», που
βρίσκεται στην Παναγοπούλα του Δ. Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.
αριθ. Πρωτ.: 20551/2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
5. Κυριακούλας Στρουμπάκου του Διονυσίου, για το κατάστημα «ΕΠΙΧ/ΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΠΛΑΖ», που βρίσκεται στα Σελιανίτικα
του Δ. Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ. Πρωτ.: 3304/2014 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος».

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 χορήγηση αδειών μουσικών οργάνων και παρακαλώ να
αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
την Εισήγηση του αρμόδιου γραφείου Καταστημάτων του Δήμου, τις σχετικές
βεβαιώσεις της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας καθώς και τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και έλαβε υπόψη
τις διατάξεις περ. Α (iii) της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΟΗ του Ανδρέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ- ΟΠΕΝ
ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην παραλία Παναγοπούλας του Δήμου
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Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ. πρωτ.: 15252/2016 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
2. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ του Νικολάου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Άκολης της Δ.Κ
Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ.
πρωτ.: 27325/2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
3. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΑΝΔΟΛΙΑ του Ιωσήφ, για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται επί της
παραλιακής οδού του οικισμού Αβύθου της Δ.Κ Ροδοδάφνης του Δήμου
Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ. πρωτ.: 33380/2013 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
4. ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΓΑΡΗ του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΟΠΕΝ
ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην περιοχή Παναγοπούλα του Δήμου
Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ. πρωτ.: 20551/2014 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
5. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΥ του Διονυσίου, για το κατάστημα
«ΕΠΙΧ/ΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΠΛΑΖ», που βρίσκεται
στην Τ.Κ Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ.
αριθ. πρωτ.: 3304/2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών
οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων της Δ/νσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης του
Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Κα Πρόεδρε,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν υποβολής
αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου μουσικής,
εξετάζει σύμφωνα και με το αριθμόν 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣΔ.Δ.Α. τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκονται και
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λειτουργούν τα καταστήματα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά λειτουργούν
εντός αμιγούς οικιστικής η μη περιοχής , πυκνοκατοικημένης η μη,
απομονωμένο η μη κτλ.},το είδος και την μορφή λειτουργίας καταστήματος
{π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασμένο η ανοιχτό, με η χωρίς ηχεία, με
μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κτλ.} όπως και το αν και κατά
πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική του
συμπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των
περιοίκων, παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης κοινής ησυχίας κτλ.
1.

2.
3.

4.
5.

Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας γνωρίζουμε ότι:
Γεωργίου Μούγιου του Αργυρίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην οδό Ποσειδώνος του Δήμου
Αιγιαλείας.
Βασιλείου Λόη του Ανδρέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ»,
που βρίσκεται στην παραλία Παναγοπούλας του Δ. Αιγιαλείας.
Αδαμαντίας Σοφιανού του Νικολάου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Άκολης του Δ.
Αιγιαλείας.
Αγγελικής Καρακατσάνη του Αχιλλέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ»,
πού βρίσκεται επί της οδού Κορίνθου 107 του Δ. Αιγιαλείας.
Κυριακούλας Στρουμπάκου του Διονυσίου, για το κατάστημα
«ΕΠΙΧ/ΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΠΛΑΖ», που βρίσκεται
στα Σελιανίτικα του Δ. Αιγιαλείας.

Για τα ανωτέρω καταστήματα δεν υπάρχουν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα και το γραφείο καταστημάτων εισηγείται θετικά για την χορήγηση των
αδειών παράτασης μουσικής».

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου καταστημάτων του Δήμου, τις αιτήσεις
των ενδιαφερομένων και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του υπ’ αριθ.: 7617/14-31996 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012
Απόφασης που αντικατέστησε την Υ.Δ Α1β/8577/1983, το Π.Δ 180/79, την
Α.Δ 3/96 και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας ωραρίου μουσικών
οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους :
1. Γεώργιο Μούγιο του Αργυρίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην οδό Ποσειδώνος της Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας.
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2. Βασίλειο Λόη του Ανδρέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ - ΟΠΕΝ
ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην παραλία Παναγοπούλας του Δήμου
Αιγιαλείας.
3. Αδαμαντία Σοφιανού του Νικολάου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Άκολης της Δ.Κ
Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας.
4. Αγγελική Καρακατσάνη του Αχιλλέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ», πού βρίσκεται επί της οδού Κορίνθου 107 της Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.
5. Κυριακούλα Στρουμπάκου του Διονυσίου, για το κατάστημα
«ΕΠΙΧ/ΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟΥ ΠΛΑΖ», που
βρίσκεται στην Τ.Κ Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2016.
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
21 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 81
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για

το αντικείμενο: «Περί έγκρισης παράτασης εγκεκριμένων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην οδό που συνδέει τη Δ.Κ Αιγίου με την
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
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μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 15499/7-6-2016 έγγραφο το οποίο έχει ως
εξής:
«Θέμα: Παράταση εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην
οδό που συνδέει την Δ.Κ Αιγίου με την Τ.Κ Τεμένης
Σχετ.: 1) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: Α-2833/ΗΚ/26-5-2016 έγγραφο της
ΜΕΤΚΑ Α.Ε (α.π Δ. Αιγιαλείας 15499/26-5-2016)
2) Η υπ’ αριθ. 26/2016 απόφαση της ΕΠΖ Δ. Αιγιαλείας
3) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: Α-727/ΗΚ/11-2-2016 έγγραφο της ΜΕΤΚΑ
Α.Ε (α.π. Δ. Αιγιαλείας 4466/12-2-2016)
4) Η υπ’ αριθ. 139/2015 απόφαση της ΕΠΖ Δ. Αιγιαλείας
5) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: Α- 7138/ΗΚ/20-10-2015 έγγραφο της
ΜΕΤΚΑ Α.Ε (α.π. Δ. Αιγιαλείας 39633/20-10-2015)
6) Η υπ’ αριθ. 76/2015 απόφαση της ΕΠΖ Δ. Αιγιαλείας
Με το υπ’ αριθ. 1 ανωτέρω σχετικό έγγραφο της η ΜΕΤΚΑ Α.Ε μας
υπέβαλλε αίτημα για την εκ νέου παράταση των εγκεκριμένων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων για την περιοχή της Τεμένης (ΦΑΣΗ ΤΕΜ – Α.Δ 9.1), η οποία
αφορά στη διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής του
τεχνικού ΑΔ9 (Άνω Διάβαση) περί της Χ.Θ 84+531,93 της ΣΓΥΤ Κιάτο –
Ροδοδάφνη, που βρίσκεται στη περιοχή μεταξύ της Δ.Κ Αιγίου και της Τ.Κ
Τεμένης επί της οδού που συνδέει την οδό Κορίνθου (Τριτεύων Εθνικό οδικό
Δίκτυο) με την οδό Νικ. Πλαστήρα (επαρχιακή οδός).
Η Υπηρεσία μας έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 26/2016 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής (σε συνέχεια των αποφάσεων 76/2015 και 139/2015) με την
οποία δόθηκε άδεια οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να διαρκέσουν μέχρι
τον Ιούνιο τρέχοντος έτους και δεν έχει αντίρρηση για την παράταση των
εγκεκριμένων ρυθμίσεων έως και το τέλος Σεπτεμβρίου έτους 2016.
Παράλληλα η Υπηρεσία μας έλαβε και τις σχετικές διαβεβαιώσεις πως θα
εξακολουθεί να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους διερχόμενους για
την απρόσκοπτη διέλευση τους.
Παρακαλούμε το Τ.Σ της Τ.Κ Τεμένης όπως εκφράσει τις απόψεις του επί του
θέματος και στη συνέχεια προωθήσει ταχέως το ζήτημα στα λοιπά Συλλογικά
όργανα του Δήμου για λήψη της προβλεπόμενης από το Άρθρο 52 του Ν.
2696/1999 (ΚΟΚ – ΦΕΚ 57Α΄/ 23-3-1999) απόφασης».
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 παράτασης των ανωτέρω
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 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.: 15499/7-6-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της
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Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. Α2833/ΗΚ/26-5-2016 έγγραφο της εταιρείας «Μεταλλικαί Κατασκευαί Ελλάδος
Α.Ε» ΜΕΤΚΑ και έλαβε υπόψη της τις αριθ. 76/2015 & 139/2015 και 26/2016
αποφάσεις της ΕΠΖ, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
7/τ.Α/07.06.2010), καθώς και την αριθ. 364/2015 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»
άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4 καθώς και την υπ΄ αριθ.
69092/7262/11-6-2015 εγκριτική απόφαση αυτής, μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την εκ νέου παράταση των εγκεκριμένων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων για την περιοχή της Τεμένης (ΦΑΣΗ ΤΕΜ – Α.Δ 9.1), η οποία
αφορά στη διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής
του τεχνικού ΑΔ9 (Άνω Διάβαση) περί της Χ.Θ 84+531,93 της ΣΓΥΤ Κιάτο
– Ροδοδάφνη, που βρίσκεται στη περιοχή μεταξύ της Δ.Κ Αιγίου και της Τ.Κ
Τεμένης επί της οδού που συνδέει την οδό Κορίνθου (Τριτεύων Εθνικό οδικό
Δίκτυο) με την οδό Νικ. Πλαστήρα (επαρχιακή οδός).
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου
του έτους 2016 και η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή
διευκόλυνση στους διερχόμενους για την απρόσκοπτη διέλευση τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 81/2016.
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
21 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 82
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην

Τ.Κ Ροδιάς 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 (κτίρια
αποβάθρες, στέγαστρα & περιβάλλων χώρος) και Η/Μ οδικών έργων στο
τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη Α.Δ 512 (Κατασκευή τεχνικού κάτω διάβασης ΚΟ9
Χ.Θ 80+009,14 και υδραυλικών έργων αποχέτευσης)».

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,
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Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 15499/7-6-2016 έγγραφο το οποίο έχει ως
εξής:
«Θέμα: Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Οδών στην Τ.Κ. Ροδιάς
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 (κτίρια,
αποβάθρες, στέγαστρα και περιβάλλων χώρος) και Η/Μ οδικών έργων στο
τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη (Α.Δ.512)».
Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00903/24-05-2016 έγγραφο της
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ –ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (αρ.πρ.
Δήμου Αιγιαλείας 15122/24-05-2016).
2. Την σχετική αρ. 4/2016 απόφαση της Τ.Κ. Ροδιάς.
3. Το από 09-06-2016 εξ. Επείγον έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ.
Ροδιάς.
Με το ανωτέρω 1 σχετικό έγγραφό της, η Κ/Ξ κατασκευής του έργου του
θέματος μας αιτείται τροποποίηση της κυκλοφορίας στον οικισμό Ροδιάς και
συγκεκριμένα την διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό δρόμο της Τ.Κ.
Ροδιάς από την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ έως της θάλασσα για
την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών, τμήμα Α – Β του συνημμένου σχεδίου
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μέχρι της 30-09-2016.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ιδιαιτέρως τα 2,3 σχετικά έγγραφα της
Τ.Κ. Ροδιάς η υπηρεσία μας συμφωνεί με την αιτούμενη τροποποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του τεχνικού ΚΟ9 μέχρι
30/09/2016, παράλληλα όμως πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση στα πρώτα 50
μέτρα της 1ης κάθετης οδού αριστερά προς θάλασσα (σημείο Δ του σχεδίου των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), μετά την γέφυρα του ποταμού Κερυνίτη
(κατευθυνόμενοι από Αίγιο προς τον οικισμό Ροδιάς) διότι ο συγκεκριμένος
δρόμος θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα με την κίνηση βαρέων οχημάτων (φορτηγά,
μηχανήματα έργων κλπ) και θα αυξηθεί σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος
(αριθμός διελεύσεων) και να προηγηθεί η κατασκευή των παρακείμενων
δρόμων.
Προϋπόθεση για την έγκριση της τροποποίησης της κυκλοφορίας είναι να
υλοποιηθούν πρώτα τα ανωτέρω.
Για το διάστημα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η
απρόσκοπτη πρόσβαση των ιδιοκτητών και κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους
λόγω των αγροτικών εργασιών και της θερινής τουριστικής περιόδου.
Επίσης το Συμβούλιο της Τ.Κ Ροδιάς με την αριθ. 4/2016 απόφαση
εγκρίνει την πρόταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα κατά την
κατασκευή των τεχνικών έργων που προκύπτουν από την κατασκευή της νέας
διπλής σιδηροδρομικής γραμμής & παράλληλα ζητά από την κοινοπραξία να
εξετάσει τη δυνατότητα κατασκευής και των παράλληλων δρόμων για πιο
σύντομη πρόσβαση στην παραλία.
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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 έγκριση των ανωτέρω κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων καθώς και να ζητήσουμε από την Κοινοπραξία να εξετάσει τη
δυνατότητα κατασκευής των παράλληλων δρόμων και παρακαλώ να
αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 15499/7-6-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. ΚΡ/ΑΓΚ/ΕΞ/00903 έγγραφο της Κοινοπραξίας J&P ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – INTRAKAT και έλαβε υπόψη της την αριθ. 4/2016
απόφαση της Τ.Κ Ροδιάς, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), καθώς και την αριθ. 364/2015 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4 καθώς και την υπ΄
αριθ. 69092/7262/11-6-2015 εγκριτική απόφαση αυτής, μετά από διαλογική
συζήτηση και ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος τα μέλη
κ.κ. Χρήστος Γούτος και Δημήτριος Μπούνιας, πλην των κ.κ. 1)Βασίλειου
Χριστόπουλου και 2)Βασίλειου Ανδρουτσόπουλου που καταψήφισαν διότι
συμφωνούν με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1) Να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την
τροποποίηση της κυκλοφορίας στον οικισμό Ροδιάς κατά την φάση
κατασκευής του τεχνικού Κάτω Διάβασης (ΚΟ9) και των υδραυλικών έργων
αποχέτευσης ομβρίων και συγκεκριμένα την διακοπή της κυκλοφορίας στον
κεντρικό δρόμο της Τ.Κ. Ροδιάς Δήμου Αιγιαλείας από την παλαιά
σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ έως της θάλασσα για την εκτέλεση των
απαραίτητων εργασιών, τμήμα Α – Β του συνημμένου σχεδίου των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου 2016.
H εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλίζει με οποιονδήποτε τρόπο την απρόσκοπτη
πρόσβαση των ιδιοκτητών και κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους λόγω των
αγροτικών εργασιών και της θερινής τουριστικής περιόδου.
2) Να ζητήσει από την Κοινοπραξία J&P ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – INTRAKAT να εξετάσει την δυνατότητα
κατασκευής – ασφαλτόστρωσης των παράλληλων δρόμων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2016.
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
21 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 83
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 30/2016 απόφασης της Δ.Κ Διακοπτού
περί απαγόρευσης
(Βουρών)».

στάθμευσης

στην κεντρική οδό της

Κοινότητας

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού μας απέστειλε την αριθ. 30/2016
απόφαση σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η απαγόρευση στάθμευσης
στην κεντρική οδό του Διακοπτού (Βουρών) σε όλη την αριστερή πλευρά και
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συγκεκριμένα από το μανάβικο Μητρόπουλου έως και καφέ Alpha ώστε να
μπορεί να διεξάγεται ομαλά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 11593/17-5-2016 έγγραφο του μας γνωρίζει
ότι δεν έχει αντίρρηση στην απαγόρευση στάθμευσης και στάσης στο τμήμα
(κατεβαίνοντας) αριστερά από το μανάβικο του κ. Μητρόπουλου έως το καφέ
ALPHA στο κέντρο της Δ.Κ Διακοπτού. Η απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης θα γίνει με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 και κίτρινη
διαγράμμιση.
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 όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 11593/17-5-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, την αριθ. 30/2016
απόφαση της Δ.Κ Διακοπτού, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), καθώς και την αριθ. 364/2015 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4 καθώς και την υπ΄
αριθ. 69092/7262/11-6-2015 εγκριτική απόφαση αυτής, μετά από διαλογική
συζήτηση και ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος τα μέλη
κ.κ. Χρήστος Γούτος και Δημήτριος Μπούνιας,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην (κεντρική) οδό
Βουρών της Δ.Κ Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στο τμήμα
(κατεβαίνοντας) αριστερά από το μανάβικο του κ. Μητρόπουλου έως το καφέ
ALPHA στο κέντρο της Κοινότητας.
Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα γίνει με την τοποθέτηση
πινακίδας Ρ-40 και κίτρινης διαγράμμισης σύμφωνα με τις υποδείξεις και υπό
την επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2016.
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
21 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 84
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής
Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα
Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 4/2016 απόφασης της Τ.Κ Αιγείρας περί
ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Αιγιαλέως (παραλιακή) για την
καλοκαιρινή περίοδο 2016».

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 και κύριοι σύμβουλοι,
Η Τοπική Κοινότητα Αιγείρας μας απέστειλε την αριθ. 4/2016 απόφαση
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων

1

στην οδό Αιγιαλέως η οποία είναι ο παραλιακός δρόμος της Τ.Κ Αιγείρας και
να κλείνει στις 18.00 μ.μ. και να ανοίγει στις 06.00 π.μ. με την είσοδο των
οχημάτων να γίνεται από την οδό Αρχωνος.
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 όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
αριθ. 4/2016 απόφαση της Τ.Κ Αιγείρας και έλαβε υπόψη το γεγονός της
διάβρωσης του παραλιακού δρόμου από τη θάλασσα καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/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 ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του
θέματος τα μέλη κ.κ. Χρήστος Γούτος και Δημήτριος Μπούνιας,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση της αριθ. 4/2016 απόφαση της Τ.Κ Αιγείρας για την
απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων στην οδό Αιγιαλέως της Τοπικής
Κοινότητας Αιγείρας (παραλιακή) από τις 18.00 μ.μ. έως 06.00 π.μ και την
μονοδρόμηση αυτής με είσοδο των οχημάτων από την οδό Άρχωνος για τους
μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2016.
Η ρύθμιση θα γίνει με τοποθέτηση ρυθμιστών πινακίδων και σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

2

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
21 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 85
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής
Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα
Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 2/2016 απόφασης της Τ.Κ Κουλούρας περί
έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού
Μ. Ταξιαρχών 44».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,
Η Τοπική Κοινότητα Κουλούρας μας απέστειλε την αριθ. 2/2016 απόφαση της
σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου –
εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία της Ασπρούκου
Μαρίας καθώς και την τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του
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οδοστρώματος σε μήκος 3,50 μέτρων επί της οδού Μονής Ταξιαρχών 44, για
την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 13716/27-5-2016 έγγραφο του και
ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε γνωμοδοτεί θετικά για την
έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην
ιδιοκτησία της κας Ασπρούκου Μαρίας, επί της οδού Μονής Ταξιαρχών 44,
στην Τοπική Κοινότητα Κουλούρας του Δήμου Αιγιαλείας.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος
σε μήκος 3,50 μ. για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης.
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 όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
αριθ. 2/2016 απόφαση της Τ.Κ Κουλούρας και έλαβε υπόψη το υπ΄αριθ. πρωτ.:
13716/27-5-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Υδραυλικών, Κτιριακών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, την αίτηση της κας Ασπρούκου Μαρίας, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/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 ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη
συζήτηση του θέματος τα μέλη κ.κ. Χρήστος Γούτος και Δημήτριος Μπούνιας,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την αριθ. 2/2016 απόφαση της Τ.Κ Κουλούρας περί
έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην
ιδιοκτησία της κας Ασπρούκου Μαρίας, επί της οδού Μονής Ταξιαρχών 44,
στην Τοπική Κοινότητα Κουλούρας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος
σε μήκος 3,50 μ. για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

2

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
21 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 86
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί κοπής πεύκων επί της πλατείας του Κοινοτικού
Γραφείου της Τ.Κ Νικολεΐκων Δήμου Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 11019/13-5-2016 έγγραφο του
μας απέστειλε Τεχνική Έκθεση σχετικά με την κοπή δένδρων που βρίσκονται
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επί της πλατείας του Κοινοτικού Γραφείου της Τ.Κ Νικολεΐκων η οποία έχει
ως εξής:
«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 12 Μαΐου 2016 και ημέρα
Πέμπτη, διαπιστώθηκε πως επί της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας
Νικολαίικων και συγκεκριμένα στο Δυτικό Τμήμα (Πλατεία Κοινοτικού
Γραφείου), στο σημείο που γειτνιάζει με την οικία της κυρίας Διαμάντως Γούσα
φύονται 2 πεύκα. Τα δέντρα αυτά αναπτύσσονται ορθόκλαδα φαίνονται υγιή και
φυσιολογικά χωρίς να δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα. Συγκεκριμένα κατά
την αυτοψία διαπιστώθηκε πως μόνο μικρά ριζίδια εισέρχονται στον κήπο της
οικίας, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ανάπτυξη των φυτών εντός αυτού. Σε ότι
αφορά σε βλάβες στην αποχέτευση, για τις οποίες κάνει αναφορά η κυρία
Γούσα στην αίτησή της, συνιστάται η αυτοψία από υπάλληλο κατάλληλης
ειδικότητας.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σε ότι αφορά την όχληση που
προκαλούν τα πεύκα στην ανάπτυξη των φυτών της παρακείμενης οικίας δεν
συνιστάται καμία ενέργεια. Ωστόσο συνιστάται ο έλεγχος του δικτύου
αποχέτευσης της οικίας στην εν λόγω θέση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν
έχει προκληθεί βλάβη».
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 17912/13-6-2016 έγγραφο
σύμφωνα με το οποίο μας γνωρίζει ότι κατόπιν του ανωτέρου σχετικού
εγγράφου του Τμήματος Περιβάλλοντος, πραγματοποίησε αυτοψία κατά την
οποία δεν διαπιστώθηκε κάποια εμφανή βλάβη στο δίκτυο της αποχέτευσης
(βόθρος – δίκτυο) της φερόμενης ιδιοκτησίας κας Διαμαντως Γούσα, το οποίο
είναι υπόγειο και δηλώνει αναρμόδιο για παρεμβάσεις που αφορούν
ιδιωτικούς χώρους.
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 όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 11019/13-5-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με την
Τεχνική Έκθεση και τις συνημμένες φωτογραφίες, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
17912/13-6-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου και έλαβε υπόψη το αίτημα της κας Διαμάντως Γούσα
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
7/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 ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος τα μέλη
κ.κ. Χρήστος Γούτος και Δημήτριος Μπούνιας,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να μην εγκρίνει την κοπή δυο δένδρων – πεύκων - που βρίσκονται επί
της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Νικολαιΐκων Δήμου Αιγιαλείας και
συγκεκριμένα στο δυτικό τμήμα (Πλατεία Κοινοτικού Γραφείου), στο σημείο
που γειτνιάζει με την οικία της κυρίας Διαμάντως Γούσα, διότι τα δέντρα
αυτά αναπτύσσονται ορθόκλαδα, φαίνονται υγιή και φυσιολογικά χωρίς να
δημιουργούν πρόβλημα, σύμφωνα και με την εισήγηση του αρμόδιου
τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολ. Προστασίας του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 86/2016.
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
21 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 87
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί διαμόρφωσης (χαλικόστρωση) δημοτικών
παρκινγκ που βρίσκονται στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
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 και κύριοι σύμβουλοι,
Μετά από προφορικά αιτήματα και παράπονα δημοτών – χρηστών των
δημοτικών παρκινγκ προτείνω την χαλικόστρωση των παρκινγκ που
βρίσκονται στην Δ.Κ Αιγίου του Δήμου μας ώστε να αποτραπεί η πρόκληση
κονιορτού που δημιουργείται από τα αυτοκίνητα που τα χρησιμοποιούν,
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δεδομένου ότι είναι καλοκαίρι και επιβαρύνεται έντονα η ατμόσφαιρα και ως
εκ τούτου η ποιότητα ζωής των κατοίκων».
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.
7/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 ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος τα μέλη
κ.κ. Χρήστος Γούτος και Δημήτριος Μπούνιας,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να ζητήσει από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί στην
διαμόρφωση (χαλικόστρωση) των δημοτικών παρκινγκ που βρίσκονται στην
Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση κονιορτού που
δημιουργείται από τα αυτοκίνητα που τα χρησιμοποιούν, δεδομένου ότι είναι
καλοκαίρι και επιβαρύνεται έντονα η ατμόσφαιρα και ως εκ τούτου η
ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

2

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
21 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 88
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μία (21)
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη 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)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη 4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 18478/15-6-2016 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν έξι (6) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί τροποποίησης Κανονισμού άρδευσης της Τ.Κ
Περιθωρίου Δ.Ε Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες & κύριοι Σύμβουλοι,
Με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 15493/26-5-2016 έγγραφο τους ο
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Αιγείρας– Ακράτας κ. Θεοφάνης Σταυρόπουλος και ο
Εκπρόσωπος της Τ.Κ Περιθωρίου κ. Γεώργιος Μαγγίνας μας απέστειλαν

Εισήγηση για την τροποποίηση του Κανονισμού άρδευσης της Τ.Κ
Περιθωρίου η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τον Κανονισμό άρδευσης της Τ.Κ Περιθωρίου (αριθ.
απόφασης 22/1991), ισχύουν τα εξής:
Για τον υδραύλακα Αγ. Αθανασίου, οι αρδευόμενοι κτηματίες ποτίζουν όλα τα
κτήματα τους μαζί ανά περιφέρεια.
Για τους υδραύλακες Άμμος και Κάμπος, οι αρδευόμενοι κτηματίες ποτίζουν
όλα τα κτήματα μαζί – συνεχόμενα.
Κατόπιν του με αριθ. πρωτ.: 15476/26-5-2016 εγγράφου του Εκπροσώπου της
Τοπικής Κοινότητας Περιθωρίου.
Μετά την τοποθέτηση ελαστικών αγωγών που έγινε τα τελευταία χρόνια
και στην κτηματική περιφέρεια που αρδεύεται από τον υδραύλακα του Αγ.
Αθανασίου (τα περισσότερα κτήματα αρδεύονται με τεχνική βροχή – μπεκ και
είναι μικρά σε έκταση) για την καλύτερη οικονομία νερού εισηγούμαι την
τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης ως κάτωθι:
Η άρδευση από το αυλάκι του Αγ. Αθανασίου να γίνεται όπως και με τα
αυλάκια Άμμος και Κάμπος δηλαδή οι αρδευόμενοι να ποτίζουν όλα τα
κτήματα τους μαζί – συνεχόμενα.
Επίσης σε όλους τους υδραύλακες ο κύκλος άρδευσης να γίνεται ως εξής:
την μια φορά θα ποτίζουν ημέρα και την επόμενη νύχτα.
Κατά τα λοιπά να ισχύει η αριθ. 22/1991 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Περιθωρίου».
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 όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15493/26-5-2016 Εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ.Ε
Αιγείρας– Ακράτας κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου και του Εκπροσώπου της
Τ.Κ Περιθωρίου κ. Γεωργίου Μαγγίνα, την υπ’ αριθ. 22/1991 απόφαση με
την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός άρδευσης της Τ.Κ Περιθωρίου και
έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση και ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν τη συζήτηση του θέματος τα μέλη κ.κ. Χρήστος Γούτος και Δημήτριος
Μπούνιας,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση της
τροποποίησης της αριθ. 22/1991 απόφασης της Τ.Κ Περιθωρίου της Δ.Ε
Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με την Εισήγηση του Αντιδημάρχου
Δ.Ε Αιγείρας– Ακράτας κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου και του Εκπροσώπου
της Τ.Κ Περιθωρίου κ. Γεωργίου Μαγγίνα και συγκεκριμένα:
Η άρδευση από θέση «αυλάκι του Αγ. Αθανασίου» θα γίνεται όπως και
με τα «αυλάκια Άμμος και Κάμπος» δηλαδή οι αρδευόμενοι θα ποτίζουν
όλα τα κτήματα τους μαζί – συνεχόμενα.

Επίσης σε όλους τους υδραύλακες ο κύκλος άρδευσης να γίνεται ως
εξής: την μια φορά θα ποτίζουν ημέρα και την επόμενη νύχτα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 22/1991 απόφαση του Συμβουλίου της
Κοινότητας Περιθωρίου».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

