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ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 107
Στο Αίγιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αιγιαλείας, σήµερα εννέα
(9) Αυγούστου 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30΄, συνήλθε σε Έκτακτη – Κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Αιγιαλείας, από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη –
Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 5)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 6)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο
και 7)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, µετά από την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 24926/9-8-2016 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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν: 1) Μαρία Τσουκαλά
τακτικό Μέλος και 2) Χρήστος Γούτος – Αντιπρόεδρος, λόγω κωλύµατος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν επτά (7) Μέλη, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράµη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη κατεπείγουσα προκειµένου : α) να εγκριθεί η παράταση κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων στην Τ.Κ Ζαχλωριτίκων και στην Τ.Κ. Ελαιώνα για την
κατασκευή υποδοµής νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής και την
απρόσκοπτη πρόσβαση σε κατοικίες αι ιδιοκτησίες και β)να χορηγηθούν σε
καταστηµατάρχες άδειες λειτουργίας Μουσικών οργάνων και παρατάσεις
αυτών για τη νόµιµη λειτουργία των κατ/των του και την αποφυγή
κυρώσεων και καλεί τα µέλη να αποφανθούν για τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Μετά από τα παραπάνω, αφού τα µέλη ενέκριναν οµόφωνα τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει ότι
αρχίζει η συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Για το αντικείµενο: «Έγκριση παράτασης κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην Τ.Κ Ζαχλωριτίκων (Κάτω ∆ιάβαση ΚΟ3 - Χ.Θ 76 +431,94)».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 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 ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας µας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 22458/9-8-2016 έγγραφό του
το οποίο έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:
1.Το υπ’ αριθ. πρωτ. Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00895/07-04-2016 έγγραφο της Κ/Ξ J&P
ΑΒΑΞ –ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (αρ.πρ. ∆ήµου
Αιγιαλείας 10157/08-04-2016).
2.Την αρ.27/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. ∆ήµου Αιγιαλείας µε Α∆Α
71ΛΠΩ6Χ-ΜΡΕ
3.Την αρ. 94/2016 απόφαση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης ∆υτικής Ελλάδος, ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Αχαΐας µε Α∆Α
ΩΩΟΒ465ΦΘΕ-Μ1Π.
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00914/14-07-2016 έγγραφο της Κ/Ξ J&P
ΑΒΑΞ –ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (αρ.πρ. ∆ήµου
Αιγιαλείας 22458/18-07-2016).
5. Την αρ.6/2016 απόφαση της Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων (αρ. πρ. ∆ήµου Αιγιαλείας
24351/04-08-2016).
Με το ανωτέρω 4 σχετικό έγγραφό της, η Κ/Ξ κατασκευής του έργου του
θέµατος, αιτείται παράταση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων έως 30-11-2016 στην ΚΟ3
(Χ.Θ. 76 + 431,94) που χορηγήθηκαν µε την 258Α/2015, 94/2016 & 156/2016 απόφαση
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ∆υτικής Ελλάδος, ∆ιεύθυνση
Αστυνοµίας Αχαΐας, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου του θέµατος.
Με το ανωτέρω 5 σχετικό έγγραφο της, η Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων µας απέστειλε
σύµφωνη γνώµη.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία µας δεν έχει αντίρρηση στην παράταση των
συγκεκριµένων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην Κάτω διάβαση ΚΟ3 (Χ.Θ. 76 + 431,94)
µέχρι της 30/11/2016 για τις ανάγκες κατασκευής του έργου του θέµατος.
Για το διάστηµα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο η
απρόσκοπτη πρόσβαση των ιδιοκτητών, κατοίκων και επισκεπτών της τοπικής
Κοινότητας στις ιδιοκτησίες τους, η απρόσκοπτη λειτουργία των αρδευτικών και
όµβριων αυλακών που έχουν καταστραφεί και από τις εργασίες του αναδόχου και τυχόν
δεν έχουν πλήρως αποκατασταθεί.»
ΣΧΕΤ:

Επίσης το Συµβούλιο της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων µε την υπ’ αριθ. 6/2016
απόφαση του εγκρίνει την παράταση 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 ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και παρακαλώ να
αποφασίσουµε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε, όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράµη, είδε
την αριθ. 6/2016 απόφαση της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων, το υπ’ αριθ. πρωτ:
22458/9-8-2016 έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη της τις αριθ. 135/2015
63/2016 & 27/2016 αποφάσεις της ΕΠΖ, το υπ’ αριθ. πρωτ.:ΚΡ/ΑΓΚ/ΕΞ/00914/14-7-2016 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 ∆ηµοτικού 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 ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην Τ.Κ
Ζαχλωριτίκων της ∆.Ε. ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας που απαιτούνται
για την υλοποίηση 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.∆.512)» και συγκεκριµένα για τις εργασίες στη θέση
παρεµβολής της Κάτω ∆ιάβασης ΚΟ3 Χ.Θ 76+431,94 έως 30/11/2016.
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, καθώς και την
απρόσκοπτη λειτουργία των αρδευτικών και όµβριων αυλακιών που έχουν
καταστραφεί και από τις εργασίες του αναδόχου και τυχόν δεν έχουν
πλήρως αποκατασταθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 107/2016.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
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ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
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Στο Αίγιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αιγιαλείας, σήµερα εννέα
(9) Αυγούστου 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30΄, συνήλθε σε Έκτακτη – Κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Αιγιαλείας, από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη –
Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 5)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 6)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο
και 7)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, µετά από την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 24926/9-8-2016 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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν: 1) Μαρία Τσουκαλά
τακτικό Μέλος και 2) Χρήστος Γούτος – Αντιπρόεδρος, λόγω κωλύµατος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν επτά (7) Μέλη, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν επτά (7) Μέλη, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράµη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη κατεπείγουσα προκειµένου : α) να εγκριθεί η παράταση κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων στην Τ.Κ Ζαχλωριτίκων και στην Τ.Κ. Ελαιώνα για την
κατασκευή υποδοµής νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής και την

απρόσκοπτη πρόσβαση σε κατοικίες αι ιδιοκτησίες και β)να χορηγηθούν σε
καταστηµατάρχες άδειες λειτουργίας Μουσικών οργάνων και παρατάσεις
αυτών για τη νόµιµη λειτουργία των κατ/των του και την αποφυγή
κυρώσεων και καλεί τα µέλη να αποφανθούν για τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της συνεδρίασης.
Μετά από τα παραπάνω, αφού τα µέλη ενέκριναν οµόφωνα τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει ότι
αρχίζει η συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Για το αντικείµενο: «Έγκριση παράτασης κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων στην Τ.Κ Ελαιώνα (Άνω ∆ιάβαση ΚΟ5)».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράµη, ανακοινώνει το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι,
Το Τµήµα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας µας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 22457/9-8-2016 έγγραφό του
το οποίο έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετ.:
«1.Το υπ’ αριθ. πρωτ. Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00884/23-12-2015 έγγραφο της Κ/Ξ J&P
ΑΒΑΞ –ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (αρ. πρ. ∆ήµου
Αιγιαλείας 47006/23-12-2015).
2.Το υπ’ αριθ. πρωτ. Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00893/18-03-2016 έγγραφο της Κ/Ξ J&P
ΑΒΑΞ –ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (αρ. πρ. ∆ήµου
Αιγιαλείας 7917/18-03-2016).
3. Η αρ. 16/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. του ∆ήµου Αιγιαλείας µε Α∆Α
ΩΓ6ΑΩ6Χ-ΤΦ4.
4. Το αρ. πρ. 5652/02-03-2016 έγγραφό µας.
5. Το αρ. πρ. 5649/02-03-2016 έγγραφό µας.
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00913/14-07-2016 έγγραφο της Κ/Ξ J&P
ΑΒΑΞ –ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (αρ.πρ. ∆ήµου
Αιγιαλείας 22457/18-07-2016).
7. Την αρ. 4/2016 απόφαση της Τ.Κ. Ελαιώνα (αρ. πρ. ∆ήµου Αιγιαλείας
24756/08-08-2016).
Με το ανωτέρω σχετικό 6 έγγραφό της, η Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ ζητάει παράταση των συγκεκριµένων
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην Ανω διάβαση ΚΟ5 µέχρι της 15/09/2016 για τις
ανάγκες κατασκευής του έργου του θέµατος.
Με το ανωτέρω 7 σχετικό έγγραφο της, η Τ.Κ. Ελαιώνα µας απέστειλε σύµφωνη
γνώµη.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία µας δεν έχει αντίρρηση στην παράταση των
συγκεκριµένων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην Ανω διάβαση ΚΟ5 µέχρι της
15/09/2016 για τις ανάγκες κατασκευής του έργου του θέµατος.
Για το διάστηµα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο η
απρόσκοπτη πρόσβαση των ιδιοκτητών, κατοίκων και επισκεπτών της τοπικής

Κοινότητας στις ιδιοκτησίες τους, η απρόσκοπτη λειτουργία των αρδευτικών και
όµβριων αυλακιών που έχουν καταστραφεί και από τις εργασίες του αναδόχου και τυχόν
δεν έχουν πλήρως αποκατασταθεί.
Συνηµµένα: Η αρ. 4/2016 απόφαση της Τ.Κ. Ελαιώνα.»

Επίσης το Συµβούλιο της Τ.Κ Ελαιώνα µε την υπ’ αριθ. 4//2016
απόφαση του εγκρίνει την παράταση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.
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» και παρακαλώ να αποφασίσουµε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράµη, είδε
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 22457/9-8-2016 έγγραφο του Τµήµατος Συγκοι-νωνιών
- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. ΚΡ/ΑΓΚ/ΕΞ/00913/14-07-2016 έγγραφο της Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ - ΑΕΓΕΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ και την αριθ. 4/2016 απόφαση της
Τ.Κ. Ελαιώνα και έλαβε υπόψη της 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 ∆ηµοτικού 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 παράταση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων που
απαιτούνται στο πλαίσιο της κατασκευής 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.∆.512)» και συγκεκριµένα της Άνω
∆ιάβασης ΚΟ5 στην Τ.Κ Ελαιώνα ∆ήµου Αιγιαλείας έως 15
Σεπτεµβρίου 2016.
Τέλος για το εν λόγω διάστηµα η εταιρεία υποχρεούται να
εξασφαλίσει µε οποιονδήποτε τρόπο την απρόσκοπτη πρόσβαση των
ιδιοκτητών, κατοίκων και επισκεπτών της τοπικής Κοινότητας στις
ιδιοκτησίες τους, καθώς και την απρόσκοπτη λειτουργία των αρδευτικών
και όµβριων αυλακιών που έχουν καταστραφεί και από τις εργασίες του
αναδόχου και τυχόν δεν έχουν πλήρως αποκατασταθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 108/2016.
Η Πρόεδρος
Τα µέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας
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Στο Αίγιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αιγιαλείας, σήµερα εννέα
(9) Αυγούστου 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30΄, συνήλθε σε Έκτακτη – Κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Αιγιαλείας, από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη –
Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούνια, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 5)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 6)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο
και 7)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, µετά από την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 24926/9-8-2016 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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος, Αντιπρόεδρος και 2)Μαρία Τσουκαλά, τακτικό
Μέλος, καθώς επίσης και οι νόµιµοι αναπληρωτές αυτών, λόγω κωλύµατος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν επτά (7) Μέλη, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράµη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη κατεπείγουσα προκειµένου : α) να εγκριθεί η παράταση κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων στην Τ.Κ Ζαχλωριτίκων και στην Τ.Κ. Ελαιώνα για την
κατασκευή υποδοµής νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής και την
απρόσκοπτη πρόσβαση σε κατοικίες αι ιδιοκτησίες και β)να χορηγηθούν σε
καταστηµατάρχες άδειες λειτουργίας Μουσικών οργάνων και παρατάσεις

αυτών για τη νόµιµη λειτουργία των κατ/των του και την αποφυγή
κυρώσεων και καλεί τα µέλη να αποφανθούν για τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της συνεδρίασης.
Μετά από τα παραπάνω, αφού τα µέλη ενέκριναν οµόφωνα τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει ότι
αρχίζει η συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Για το αντικείµενο: «Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας
µουσικών οργάνων σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράµη, ανακοινώνει το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια διαβάζει Εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστηµάτων της
∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης
του ∆ήµου 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 καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που
προβλέπονται από τις σχετικές Αστυνοµικές ∆ιατάξεις και τα οποία
βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Κατόπιν αυτών και αφού κατέθεσε ο ενδιαφερόµενος στην υπηρεσίας µας
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και µετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 183204/3372/
04.08.2016 θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης Υγείας, εισηγούµαστε όπως
αποφασίσετε θετικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων
στον παρακάτω:
Νικόλαο Σκούτα του Χρήστου, για το κατάστηµα «Επιχείρηση
Αναψυχής (Καφέ Μπαρ) και Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης (Εστιατόριο)»,
που βρίσκεται στην παραλία ∆ιγελιωτίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας και
λειτουργεί µε την υπ’ αριθ. πρωτ.: 30520/2014 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 άδειας 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 ∆ήµου, την
υπ’ αριθ. πρωτ. 183204/3372/04.08.2016 θετική γνωµοδότηση για το εν
λόγω κατάστηµα της ∆/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, την αίτηση του ενδιαφεροµένου και έλαβε
υπόψη της 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 άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο παρακάτω
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος:
«Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) και Επιχείρηση Μαζικής
Εστίασης (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», του κ. Νικολάου Σκούτα του Χρήστου, που
βρίσκεται στην παραλία της Τ.Κ. ∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και
λειτουργεί µε την υπ’ αριθ. πρωτ.: 30520/2014 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήµατος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 109/2016.
Η Πρόεδρος

Τα µέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
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Στο Αίγιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αιγιαλείας, σήµερα
εννέα (9) Αυγούστου 2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:30΄, συνήλθε σε
Έκτακτη – Κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Αιγιαλείας, από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.:
1)Βασιλική Ψυχράµη – Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούνια, 3)Βασίλειο
Χριστόπουλο, 4)Ευστράτιο Βαρδάκη, 5)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 6)
∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 7)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά
Μέλη, µετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 24926/9-8-2016 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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ.: 1)Χρήστος Γούτος, Αντιπρόεδρος και 2)Μαρία Τσουκαλά, τακτικό
Μέλος, καθώς επίσης και οι νόµιµοι αναπληρωτές αυτών, λόγω
κωλύµατος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα
(9) Μελών παραβρέθηκαν επτά (7) Μέλη, σύµφωνα µε την παρ.1 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράµη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι
έκτακτη - κατεπείγουσα προκειµένου : α) να εγκριθεί η παράταση
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην Τ.Κ Ζαχλωριτίκων και στην Τ.Κ.
Ελαιώνα για την κατασκευή υποδοµής νέας διπλής σιδηροδροµικής
γραµµής και την απρόσκοπτη πρόσβαση σε κατοικίες αι ιδιοκτησίες και

β)να χορηγηθούν σε καταστηµατάρχες άδειες λειτουργίας Μουσικών
οργάνων και παρατάσεις αυτών για τη νόµιµη λειτουργία των κατ/των
του και την αποφυγή κυρώσεων και καλεί τα µέλη να αποφανθούν για
τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.
Μετά από τα παραπάνω, αφού τα µέλη ενέκριναν οµόφωνα τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει
ότι αρχίζει η συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:
Για το αντικείµενο: ««Χορήγηση άδειας παράτασης
λειτουργίας µουσικών οργάνων σε κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Αιγιαλείας κα Βασιλική Ψυχράµη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι
έκτακτη - κατεπείγουσα προκειµένου να χορηγηθούν άµεσα άδειες
λειτουργίας µουσικών οργάνων και παρατάσεις αυτών σε καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος λόγω έναρξης της θερινής περιόδου.
Στη συνέχεια, αφού τα µέλη ενέκριναν οµόφωνα τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 4ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Αδειών
Καταστηµάτων της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης του ∆ήµου που έχει ως εξής:
«Κυρία Πρόεδρε, κ. Σύµβουλοι,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αιγιαλείας, κατόπιν
υποβολής αιτηµάτων από τους ενδιαφερόµενους για παράταση ωραρίου
µουσικής, εξετάζει σύµφωνα και µε το αριθµόν 7617/14-3-1996 έγγραφο
του ΥΠΕΣ-∆.∆.Α. τα πραγµατικά δεδοµένα της περιοχής όπου βρίσκονται
και λειτουργούν τα καταστήµατα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά
λειτουργούν εντός αµιγούς οικιστικής η µη περιοχής, πυκνοκατοικηµένης η
µη, αποµονωµένο η µη κτλ.}, το είδος και την µορφή λειτουργίας
καταστήµατος {π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασµένο η ανοιχτό, µε η χωρίς
ηχεία, µε µηχανικά µέσα και µουσικά όργανα µε ηχεία κτλ.} όπως και το
αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν µε την
επιχειρηµατική του συµπεριφορά και λειτουργική του δράση,
δικαιώµατα διαµαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, µηνύσεων
διατάραξης κοινής ησυχίας κτλ.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας γνωρίζουµε ότι:
Νικόλαος Σκούτας του Χρήστου για το κατάστηµά του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», το οποίο λειτουργεί στην Παραλία ∆ιγελιωτίκων του
∆ήµου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστηµα 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 ∆ήµου, την
αίτηση του ενδιαφεροµένων και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του υπ’ αριθ.:
7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆∆Α, της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.
96967/8-10-2012 Απόφασης που αντικατέστησε την Υ.∆ Α1β/8577/
1983, το Π.∆ 180/79, την Α.∆ 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 άδειας παράτασης λειτουργίας ωραρίου
µουσικών οργάνων καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον :
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΚΟΥΤΑ του Χρήστου για το κατάστηµά του
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», το οποίο λειτουργεί στην
Παραλία ∆ιγελιωτίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 110/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

