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ΑΠΟΦΑΣΗ 14
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ
(28) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5841/22-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, η Δημοτική Σύμβουλος κα
Μαρία Τσουκαλά, τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 1/2017 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί
έγκρισης διαβάσεων πεζών».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 1o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 1/2017
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη για την έγκριση
διαβάσεων πεζών στην Δ.Κ Αιγίου σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Ν.
Πλαστήρα & Κανελλοπούλου, Ν. Πλαστήρα & Ταξιαρχών (δημόσια
υπηρεσία), Ν. Πλαστήρα & Αγίων Αποστόλων (σχολικό συγκρότημα), στην
Ταξιαρχών & Κολοκοτρώνη – Ελίκης, αποχρωματισμένες – σχολικό
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συγκρότημα, Ταξιαρχών & Ασημάκη Φωτήλα (κέντρο πόλεως), Ασημάκη
Φωτήλα & Εισοδίων (πλατεία Αγίας Λαύρας), Ασημάκη Φωτήλα &
Βάλφουρ (τρίγωνη πλατεία), Ρήγα Φεραίου & Αναπαύσεως
αποχρωματισμένες – σχολικό συγκρότημα, Ρήγα Φεραίου – Κλ. Οικονόμου
(σχολικό συγκρότημα), Ρήγα Φεραίου & Κορίνθου (σχολικό συγκρότημα),
Κορίνθου & Κλεισούρας (σχολικό συγκρότημα), Κορίνθου 111 (ΔΕΗ),
Σολωμού 26 (Αστυνομικές Υπηρεσίες).
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1226 &32075/16/31-1-2017 έγγραφο του γνωμοδοτεί
θετικά για την έγκριση διαβάσεων πεζών που προτείνονται από το Τμήμα
Τροχαίας Αιγίου σε διασταυρώσεις εντός των ορίων 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» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
1226&32075/16/31-1-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, τα υπ’ αριθ. πρωτ.:
2501/10/1088-α/29-9-2016 και 2501/10/1088-β/6-1-2017 έγγραφα του
Τμήματος Τροχαίας Αιγίου και έλαβε υπόψη 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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την διαγράμμιση διαβάσεων πεζών σε διασταυρώσεις στο
κέντρο της πόλης, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε σχολικά συγκροτήματα όπου η
κίνηση πεζών είναι αυξημένη, εντός των ορίων της Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών:
- Νικολάου Πλαστήρα & Κανελλοπούλου
- Νικολάου Πλαστήρα & Ταξιαρχών (δημόσια υπηρεσία)
- Νικολάου Πλαστήρα & Αγίων Αποστόλων (σχολικό συγκρότημα)
- Ταξιαρχών & Κολοκοτρώνη – Ελίκης, αποχρωματισμένες – σχολικό
συγκρότημα
- Ταξιαρχών & Ασημάκη Φωτήλα (κέντρο πόλεως)
- Ασημάκη Φωτήλα & Εισοδίων (πλατεία Αγίας Λαύρας)
- Ασημάκη Φωτήλα & Βάλφουρ (τρίγωνη πλατεία)
- Ρήγα Φεραίου & Αναπαύσεως αποχρωματισμένες – σχολικό
συγκρότημα,
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-

Ρήγα Φεραίου – Κλ. Οικονόμου (σχολικό συγκρότημα)
Ρήγα Φεραίου & Κορίνθου (σχολικό συγκρότημα)
Κορίνθου & Κλεισούρας (σχολικό συγκρότημα)
Κορίνθου 111 (ΔΕΗ), Σολωμού 26 (Αστυνομικές Υπηρεσίες)
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 15
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ
(28) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5841/22-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, η Δημοτική Σύμβουλος κα
Μαρία Τσουκαλά, τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 3/2017 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί
απαγόρευσης στάθμευσης και λήψης μέτρων ασφαλούς οδικής
κυκλοφορίας έμπροσθεν μουσικού εκπαιδευτηρίου (Fidelio) επί της
συμβολής Στράτωνος & Δαβάκη».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 2o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 3/2017
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη περί
απαγόρευσης στάθμευσης και λήψης μέτρων ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας
έμπροσθεν μουσικού εκπαιδευτηρίου Fidelio, σύμφωνα με την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντα.
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Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 32831/6-12-2016 έγγραφο του γνωμοδοτεί ως εξής:
«Ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας σας
ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για τα προτεινόμενα μέτρα
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, στην
συμβολή των οδών Στράτωνος και Δαβάκη και συγκεκριμένα έμπροσθεν του
εκπαιδευτηρίου Fidelio, όπως αυτά περιγράφονται στην συνημμένη τεχνική
έκθεση – μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και αποτυπώνονται στο
συνημμένο σχέδιο με τίτλο Διάγραμμα οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης
οδικής κυκλοφορίας, του Αρχιτέκτων Μηχανικού κ. Λαλιώτη Πάνου.
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 υπ’ αριθ. 3/2017 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
32831/6-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το αίτημα της κας Καβούνη Μαρίας με
συνημμένα Τεχνική Έκθεση & διάγραμμα οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης οδικής κυκλοφορίας, και έλαβε υπόψη 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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την αριθ. 3/2017 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου περί
απαγόρευσης στάθμευσης και λήψης μέτρων ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας
έμπροσθεν μουσικού εκπαιδευτηρίου FIDELIO, επί της συμβολής των οδών
Στράτωνος & Δαβάκη στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτά
περιγράφονται στην συνημμένη τεχνική έκθεση – μελέτη κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων και αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο με τίτλο
«Διάγραμμα οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδικής κυκλοφορίας»,
του Αρχιτέκτων Μηχανικού κ. Λαλιώτη Πάνου το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, με έξοδα της αιτούσης .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 16
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ
(28) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5841/22-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, η Δημοτική Σύμβουλος κα
Μαρία Τσουκαλά, τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας
μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Γραφείο αδειών καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου μας απέστειλε
Εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν υποβολής
αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου μουσικής, εξετάζει
σύμφωνα και με το αριθμόν 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ-Δ.Δ.Α. τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής 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
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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:
1. Νικόλαος Γεωργαντόπουλος του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Ροδιά Δ.Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα του δεν υπάρχουν παραβάσεις.
2. Βασίλειος Ρουντζομάνης του Φωτίου , για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ » με δ.τ. ΑΝΕΜΕΛΟ , που βρίσκεται στην Άκολη
Δ.Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις.
3. Ευθύμιος Μαρκόπουλος του Παναγιώτη , για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με δ.τ. ΔΙΠΟΡΤΟ που βρίσκεται στο Αίγιο
και στην οδό κ.Θεοδώρου 3.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις .
4. Γεώργιος Κατσιμπιρης του Σωτηρίου
. για το κατάστημα του
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)» με δ.τ.ΑΝΕΜΩΝΗ
που
βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Βύρωνος 2.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις .
5.Τρύφωνας Λεοντόπουλος του Ιωάννη , για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στον Πλάτανο Δ.Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις.
6.Κοκορόπουλος-Κριλής Ο.Ε. , για το κατάστημα τους «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Μητροπόλεως 65.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις.
7.Βασίλειος Γακέλας του Κυριάκου για το κατάστημα του «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»
που βρίσκεται στον Πλάτανο Δ.Αιγιαλείας .
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις.
8.Γεώργιος Τομαράς του Πάνου , για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην Αιγείρα Δ.Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις .
9.Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος του Ανδρέα , για το κατάστημα του
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στα Βαλιμίτικα Δ.Αιγιαλείας .
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις.
10.Αναστάσιος Ρόζος του Σταματίου , για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Ρωμανιώλη 3.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις .
11.Μιλτιάδης Ηλίας του Ευαγγέλου , για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στο Λόγγο Δ.Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις .
12.Άγγελος Χρήσου του Βασιλείου , για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Ευθυμίου Γάτου 1.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις.
13.Αναστάσιος Λυριντζής του Θεοφάνη , για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στ Σελιανίτικα Δ.Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις.
14.Ανδρέας Φειδάκης του Σπυρίδωνα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με δ.τ.ΠΥΘΑΡΙ που βρίσκεται στο Μεσηνέζι Αιγίου .
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Για το ανώτερο κατάστημα υπήρχε έγγραφη επώνυμη καταγγελία της Αγγελικής
Χριστοδουλοπούλου του Σπυρίδων ότι προκαλεί ηχορύπανση.
Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής είχε αποφασίσει στην προηγούμενη
συνεδρίαση της να μην χορηγήσει παράταση Μ.Ο. μέχρι να διενεργηθεί έλεγχος
από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία και να λάβουμε γνώση του πορίσματα ς
της.
Η Υγειονομική Υπηρεσία πραγματοποίησε έλεγχο και με το
υπ.αριθ.301804/5322/26-1-2017 έγγραφό της μας γνωστοποίει ότι δεν
διαπίστωσε στο κατάστημα να λειτουργούν μουσικά όργανα ή το βρήκε κλειστό
(δηλαδή δεν μπόρεσε να κάνει έλεγχο και να διαπιστώσει ηχορύπανση γιατί απλά
δεν έπαιζε μουσική)
Έγιναν συστάσεις στον ιδιοκτήτη από την Υγειονομική Υπηρεσία να προβεί
σε λήψη μέτρων για αποφυγή τυχόν προβλημάτων και ενοχλήσεων κατά την
διάρκεια λειτουργίας .
Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής αφού αξιολογήσει τα παραπάνω
αναφερόμενα της Υγειονομικής Υπηρεσίας παρακαλούμε να αποφασίσετε αν θα
χορηγήσετε την παράταση αδείας μουσικής ή όχι λαβαίνοντας υπόψη την εκ νέου
αίτηση του Καταστηματάρχη με αριθ.πρωτ.3551/3-2-2017».

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 το υπ’ αριθ. πρωτ.:
301804/5322/26-1-2017
έγγραφο
της
Δ/νσης
Υγείας
Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Ελέγχου Αχαΐας, καθώς και το υπ’ αριθ.
πρωτ.: 1020/10690/15-α /10-1-2017 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Αιγίου που αφορούν το κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος του κ. Φειδάκη
Ανδρέα του Σπυρίδων και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του υπ’ αριθ.: 7617/143-1996 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), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του
θέματος οι Δημ. Σύμβουλοι – μέλη κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος και 2) Δημήτριος
Μπούνιας, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στους:
1)
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟ του Βασιλείου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Ροδιάς Δήμου
Αιγιαλείας.
2)
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΟΥΝΤΖΟΜΑΝΗ του Φωτίου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με δ.τ. ΑΝΕΜΕΛΟ, που βρίσκεται στην
παραλία Άκολης Δήμου Αιγιαλείας.
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ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ του Παναγιώτη, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με δ.τ. ΔΙΠΟΡΤΟ που βρίσκεται
στο Αίγιο επί της οδού Κ. Θεοδώρου 3.
4)
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ του Σωτηρίου, για το κατάστημα
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)» με δ.τ.ΑΝΕΜΩΝΗ που
βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Βύρωνος 2.
5)
ΤΡΥΦΩΝΑ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟ του Ιωάννη, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην Τ.Κ Πλατάνου
Δήμου Αιγιαλείας.
6)
ΚΟΚΟΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΡΙΛΗΣ Ο.Ε., για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Μητροπόλεως 65.
7)
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΑΚΕΛΑ του Κυριάκου για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην Τ.Κ Πλατάνου Δήμου Αιγιαλείας .
8)
ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΜΑΡΑ του Πάνου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην Τ.Κ Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.
9)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ του Ανδρέα, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην Τ.Κ Βαλιμιτίκων
Δήμου Αιγιαλείας .
10) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΡΟΖΟ του Σταματίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Ρωμανιώλη 3.
11) ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΗΛΙΑ του Ευάγγελου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην Τ.Κ Λόγγου Δήμου
Αιγιαλείας.
12) ΆΓΓΕΛΟ ΧΡΗΣΤΟΥ του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που βρίσκεται στο Αίγιο και στην οδό Ευθυμίου Γάτου 1.
13) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΛΥΡΙΝΤΖΗ του Θεοφάνη, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στην Τ.Κ Σελιανιτίκων Δήμου
Αιγιαλείας.
14) ΑΝΔΡΕΑ ΦΕΙΔΑΚΗ του Σπυρίδωνα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με δ.τ. ΠΥΘΑΡΙ που βρίσκεται επί της οδού
Δαφνών 47 (οικισμός Μεσηνέζη) στο Αίγιο.
3)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
28 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 17
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ (28)
Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο,
8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
5841/22-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία
Τσουκαλά, τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται επί της
οδού Σολωμού της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Γραφείο αδειών καταστημάτων του Δήμου μας απέστειλε Εισήγηση
του σχετικά με την μετατόπιση περιπτέρου η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δ.Σ Δ. Αιγιαλείας
(Κανονιστική πράξη Λειτουργίας Περιπτέρων) και:
1) Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3550/4-11-2016 αίτηση της Αγνής Κωτούλα κατόχου
της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου που βρίσκεται στο Αίγιο και στην
οδό Σολωμού πλησίον Αστυνομικού Τμήματος, με την οποία μας ζητά την
μετατόπιση του περιπτέρου της σε νέα θέση που μας προτείνει
2) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 28954/1-12-2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Αιγιαλείας με το οποίο μας γνωρίζει ότι συναινεί θετικά για την
μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση και συγκεκριμένα επί της οδού
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Σολωμού (πλατεία Δεξαμενής) όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο που έχει
καταθέσει η κα Αγνή Κωτούλα
3) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1012/15/30-β/21-2-2017 έγγραφο της Τροχαίας Αιγίου
με το οποίο εκφράζει την σύμφωνη γνώμη της για τη μετατόπιση του
περιπτέρου στη νέα θέση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την μετατόπιση του ανωτέρω
περιπτέρου στην νέα θέση στην οδό Σολωμού (πλατεία Δεξαμενής) σύμφωνα με το
τοπογραφικό που επισυνάπτουμε».
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου με την υπ΄ αριθ. 10/2017 απόφαση της
εκφράζει θετική γνώμη περί μεταφοράς του περιπτέρου από την οδό Σολωμού
(δίπλα στην αστυνομία) στην οδό Σολωμού – πλατεία Δεξαμενής σύμφωνα με
τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Αιγιαλείας.
Επίσης το Τμήμα Τροχαίας Αιγίου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1012/15/30-β/21-22017 έγγραφο του συνηγορεί για την μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου, καθώς
και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 38954/1-122016 έγγραφο της γνωμοδοτεί θετικά ως προς την προτεινόμενη θέση και ως
προς την προτεινόμενη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.
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, την υπ’ αριθ.
10/2017 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 38954/1-12-2016 έγγραφο
του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1012/15/30-β/21-2-2017 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας
Αιγίου, την αίτηση της κας Αγνής Κωτούλα με το συνημμένο τοπογραφικό και
έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/
τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι Δημ.
Σύμβουλοι – μέλη κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος και 2)Δημήτριος Μπούνιας, μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την μετατόπιση του
περιπτέρου, ιδιοκτησίας κας Αγνής Κωτούλα, που βρίσκεται επί της οδού
Σολωμού (πλησίον Αστυνομικού Τμήματος), σε νέα θέση επί της οδού Σολωμού
στην Πλατεία Δεξαμενής και συγκεκριμένα στην ανατολική πλευρά της πλατείας
και μέσα από το πεζοδρόμιο, της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το
τοπογραφικό σχέδιο.
Η μετατόπιση του περιπτέρου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων, υπό την επίβλεψη της
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ενώ η ευθύνη της μετατόπισης και η
δαπάνη θα βαρύνει τον δικαιούχο – αιτούντα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
28 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 18
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ
(28) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5841/22-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, η Δημοτική Σύμβουλος κα
Μαρία Τσουκαλά, τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
έτους 2017 στον Δήμο Αιγιαλείας».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια διαβάζει Εισήγηση του Γραφείου αδειών καταστημάτων
του Δήμου που έχει ως εξής: :
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ
άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς
τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης
νομοθεσίας, με τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις
που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους
κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να
τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»
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Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο
κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..
- Με το άρθρο 3 απόφαση Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012
(ΦΕΚ 2718/08.10.2012 τεύχος Β’) περί ορισμού του όρου Καντίνα.
Την παρ. 2 του άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος
Α').
Την Εγκ. Υπ. Εσωτ. 12951/Εγκ. 10/93
- Την παρ 1 του άρθρου 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-05-2014
τεύχος Α΄).
- Την παρ.3 του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α’)
- Την υπ’ αριθ. 84/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητα Αιγίου, με
Αρ. Πρωτ. 40691/19-12-2016
- Την υπ’ αριθ. 15/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κραθίου,
με Αρ. Πρωτ. 41092/22-12-2016.
- Την υπ’ αριθ. 25/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας,
με Αρ. Πρωτ. 40295/14-12-2016
- Την υπ’ αριθ. 22/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ακράτας,
με Αρ. Πρωτ. 38821/1-12-2016
- Την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ζαρούχλας, με Αρ. Πρωτ.
38429/28-11-2016
- Την υπ’ αριθ. 69/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Διακοπτού,
με Αρ. Πρωτ. 38215/25-11-2016
- Την υπ’ αριθ. 25/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας
Σελιανιτίκων, με Αρ. Πρωτ. 39068/02-12-2016
- Την υπ’ αριθ. 11/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας
Συλιβαινιωτίκων, με Αρ. Πρωτ. 37919/24-11-2016
- Την υπ’ αριθ. 2/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ριζομύλου,
με Αρ. Πρωτ. 2044/23-1-2017
- Την απόφαση 2/2016 της Τοπικής Κοινότητας Ελαιώνα, με Αρ.
Πρωτ. 6032/23-2-2017
- Την απόφαση 2/2017 της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης
Με βάση τις παραπάνω προτείνω τις κάτωθι θέσεις υπαιθρίου στάσιμου
εμπορίου για τον Δήμο Αιγιαλείας:
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
1.
Μία θέση στη Ρένα.
2. Μία θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της
διασταύρωσης με την Ν. Πλαστήρα).
3. Μία θέση Ν. Πλαστήρα (Αγ. Άννα).
4.
Μία θέση στην παραλία Αλυκής.
5.
Μία θέση επί της Κορίνθου απέναντι από την ΔΕΗ.
6.
Μία θέση στην προέκταση της Ρωμανιώλη πλησίον Δημοτικού Κήπου.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ:
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1. Μία θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της Π.Ε.Ο. ΠατρώνΑθηνών στο ύψος πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Ακράτας
και συγκεκριμένα στην οικία Λουζιώτη.
2. Μία θέση για πώληση Φυτών επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο
ύψος του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
3. Μία θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της Π.Ε.Ο. ΠατρώνΑθηνών στο ύψος του κτιρίου του ΟΤΕ.
4. Μία θέση για πώληση μελιού επί της οδού Αιγαίου απέναντι από την
Πλατεία Χαρώνη.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ:
Μία θέση για πώληση καλαμποκιών επί του πεζοδρομίου της οδού
Ιέρωνος.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΑΚΡΑΤΑΣ:
1. Μία θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της οδού
Βαρθολομαίου μετά το Ειρηνοδικείο
2. Μία θέση για πώληση καλαμποκιού ή κάστανων στη συμβολή των
οδών Σεραφείμ και Βαρθολομαίου
TOΠIΚH KOINOTHTA ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων
1. Στην αρχή του πλακόστρωτου στην είσοδο της Ζαρούχλας στο
πλάτωμα
2. Απέναντι από το καφέ Αγορά
3. Πριν την είσοδο στο Δημοτικό Πάρκιν δίπλα από την Κοινοτική
βρύση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων
1. Συμβολή οδών Φιλιππόπουλου και Παπαγιαννόπουλου
2. Παλαιά Εθνική οδό (γήπεδο 5Χ5)
3. Λιμάνι
4. Δημοτικό κατάστημα Διακοπτού
5. Τρεις θέσεις επί της Κεντρικής οδού έναντι υαλοπωλείου Νταουσάνη
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
1.
Λιμάνι
2.
Κεντρική οδός έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
1. Στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο του Σταυρόπουλου.
2. Στην τοποθεσία «Δασύλλιο» δίπλα στο χώρο της πρώην παιδικής
χαράς
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα
1. Στην ανατολική παραλία δίπλα στο περίπτερο του Σπυρούλια.
2. Δίπλα στο παραλιακό κατάστημα «BASE»
Αγροτικά προϊόντα
1. Παραλιακή οδό πλησίον τρίγωνης πλατείας
Λούνα Παρκ
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1. Μία θέση για Λούνα Παρκ σε ιδιωτικό χώρο στην ανατολική παραλία,

δίπλα στην παιδική χαρά.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
1. Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την Κέας
2. Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την οδό Αμοργού
3. Στην πλατεία Χρ. Αρφάνη
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα
1. Τρεις θέσεις επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία
των Συλιβαινιωτίκων.
Πώληση σαπουνιών
1. Στο πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των
Συλιβαινιωτίκων.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:
1. Μία θέση για πώληση καλαμποκιού μπροστά από τα ενοικιαζόμενα
Κοκκοτή.
2. Μία θέση για πώληση μπιζού-είδη δώρων μπροστά από τα
ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.
3. Μία θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων στα όρια Τ.Κ.
Ριζομύλου-Βαλιμιτίκων.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ:
Μία θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων ανατολικά κοινοτικού
καταστήματος πάνω από τις γραμμές.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
1.
Στο τέλος της οδού 25ης Μαρτίου & Ποσειδώνος.
2.
Πλησίον παιδικής χαράς στη δυτική πλευρά της Άκολης
3.
Πλησίον καταστήματος FAN.
Πώληση αγροτικών προϊόντων
1. Πλησίον οδού Αμφιτρίτης.
Παραδοσιακό κόσμημα
1. Στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης, κάτω από το γήπεδο Αβύθου.
2. Στη θέση «Μάτι».

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής» εισηγούμαι την έγκριση των θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου
στο Δήμο Αιγιαλείας για το έτος 2017 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 αδειών καταστημάτων, τις
αποφάσεις των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας, και
έλαβε υπόψη της τις διατάξεις της παρ.1 περ.Δ1 του άρθρου 79 του
Ν.3463/2006, τις διατάξεις της παρ. 3 αρ. 26 & 27 του Ν.4264/14 «περί
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άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις
..», τον Ν. 4314/14 καθώς και του αρ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/
τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι
Δημ. Σύμβουλοι – μέλη κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος και 2)Δημήτριος Μπούνιας,
μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τον καθορισμό
των θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Αιγιαλείας για το έτος
2017 και την έκδοση κανονιστικής απόφασης ως παρακάτω:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
Μία θέση στη περιοχή Ρένα
- Μία θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της
διασταύρωσης με την Ν. Πλαστήρα).
- Μία θέση επί της οδού Ν. Πλαστήρα (Αγ. Άννα).
Μία θέση στην παραλία Αλυκής.
Μία θέση επί της οδού Κορίνθου απέναντι από την ΔΕΗ.
Μία θέση στην προέκταση της Ρωμανιώλη πλησίον Δημοτικού Κήπου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
- Μία (1) θέση στο τέλος της οδού 25ης Μαρτίου & Ποσειδώνος.
- Μία (1) θέση πλησίον παιδικής χαράς στη δυτική πλευρά της Άκολης
- Μία (1) θέση πλησίον καταστήματος υγ. ενδ. FAN.
Πώληση αγροτικών προϊόντων
- Μία (1) θέση πλησίον οδού Αμφιτρίτης.
Παραδοσιακό κόσμημα
- Μία (1) θέση στο Δημοτικό χώρο στάθμευσης, κάτω από το γήπεδο
Αβύθου.
- Μία (1) θέση στη θέση «Μάτι».
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
- Μία (1) θέση στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο του
Σταυρόπουλου.
- Μία (1) θέση στην τοποθεσία «Δασύλλιο» δίπλα στο χώρο της πρώην
παιδικής χαράς
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα
- Μία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στο περίπτερο του
Σπυρούλια.
- Μία (1) θέση Δίπλα στο παραλιακό κατάστημα υγ. ενδ. «BASE»
Αγροτικά προϊόντα
- Μία (1) θέση στη παραλιακή οδό πλησίον τρίγωνης πλατείας
Λούνα Παρκ
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Μία (1) θέση για Λούνα Παρκ σε ιδιωτικό χώρο στην ανατολική
παραλία, δίπλα στην παιδική χαρά.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ:
- Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της Π.Ε.Ο.
Πατρών-Αθηνών στο ύψος πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού
Ακράτας και συγκεκριμένα στην οικία Λουζιώτη.
- Μία (1) θέση για πώληση Φυτών επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο
ύψος του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
- Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της Π.Ε.Ο.
Πατρών-Αθηνών στο ύψος του κτιρίου του ΟΤΕ.
- Μία (1) θέση για πώληση μελιού επί της οδού Αιγαίου απέναντι από
την Πλατεία Χαρώνη.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ:
Μία (1) θέση για πώληση καλαμποκιών επί του πεζοδρομίου της οδού
Ιέρωνος.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΑΚΡΑΤΑΣ:
- Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της οδού
Βαρθολομαίου μετά το Ειρηνοδικείο
- Μία (1) θέση για πώληση καλαμποκιού ή κάστανων στη συμβολή
των οδών Σεραφείμ και Βαρθολομαίου
TOΠIΚH KOINOTHTA ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων
- Μία (1) θέση στην αρχή του πλακόστρωτου στην είσοδο της
Ζαρούχλας στο πλάτωμα
- Μία (1) θέση απέναντι από το καφέ Αγορά
- Μία (1) θέση πριν την είσοδο στο Δημοτικό παρκινγκ δίπλα από την
Κοινοτική βρύση
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
- Μία (1) θέση στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την
Κέας
- Μία (1) θέση στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την
οδό Αμοργού
- Μία (1) θέση στην πλατεία Χρ. Αρφάνη
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα
- Τρεις (3) θέσεις επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία
των Συλιβαινιωτίκων.
Πώληση σαπουνιών
- Μία (1) θέση στο πεζοδρόμιο της οδού Αιγαίου στην Παραλία των
Συλιβαινιωτίκων.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων
- Μία (1) θέση συμβολή οδών Φιλιππόπουλου και Παπαγιαννόπουλου
- Μία (1) θέση Παλαιά Εθνική οδό (γήπεδο 5Χ5)
- Μία (1) θέση Λιμάνι
- Μία (1) θέση Δημοτικό κατάστημα Διακοπτού
- Τρεις (3) θέσεις επί της Κεντρικής οδού έναντι υαλοπωλείου
Νταουσάνη
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων
Μία (1) θέση Λιμάνι
Μία (1) θέση στη κεντρική οδό έξω από κατάστημα ΕΛΤΑ
TOΠIΚH KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:
- Μία (1) θέση για πώληση καλαμποκιού μπροστά από τα
ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.
- Μία (1) θέση για πώληση μπιζού-είδη δώρων μπροστά από τα
ενοικιαζόμενα Κοκκοτή.
- Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων στα όρια Τ.Κ.
Ριζομύλου-Βαλιμιτίκων.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ:
- Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων ανατολικά
κοινοτικού καταστήματος πάνω από τις γραμμές.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
28 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 19
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ (28)
Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5841/22-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής
στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, η Δημοτική Σύμβουλος κα
Μαρία Τσουκαλά, τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην
περιοχή της παραλίας Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε Ακράτας ».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 4o 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 μας
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 40004/16/6-2-2017 έγγραφο του το οποίο έχει ως
εξής:
«Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΙΓ_603/12-12-2016 έγγραφο της, η εταιρεία
Μεσόγειος Α.Ε κατασκευής του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών
Αγωγών Παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας» μας
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υπέβαλλε Μελέτη Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις εργασίες επί του
οδοστρώματος δημοτικής οδού στην Παραλία Συλιβαινιωτικων.
Συγκεκριμένα αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στα
πλαίσια εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, στην παραλία Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε
Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κρήτης, από το ύψος της οδού
Αιγαίου (παραλιακή οδός) και για 55 μέτρα προς την οδό Θεσσαλίας, λόγω
ευρημάτων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κρίνεται απαραίτητη η αρχαιολογική
ανασκαφή ώστε στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η κατασκευή των αποχετευτικών
αγωγών.
Στο παραπάνω περιγραφόμενο τμήμα θα πραγματοποιηθεί αρχαιολογική
ανασκαφή σε τομή μήκους 55,00 μ. και πλάτους 0,85 μ. και σε βάθος από 1,50
έως 2,00 μ. όπου και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ο αγωγός βαρύτητας S13,
διατομής D=225 mm από πολυαιθυλένιο (HDPE) 3ης γενιάς αντοχής 10 atm.
Μετά την επιδιόρθωση διαρροής του δικτύου αποχέτευσης όμβριων
υδάτων που υπήρχε στην περιοχή (τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου D 1000) δεν
κρίνεται ασφαλής η διέλευση οχημάτων και πεζών άνωθεν του παραπάνω
αγωγού ομβρύων κατά την περίοδο που θα έχει διανοιχθεί παραπλεύρως τάφρος
για την αρχαιολογική ανασκαφή. Για τον λόγο αυτό και για να
πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εργασίες απαιτείται η ολική διακοπή της
κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κρήτης από το ύψος της οδού Αιγαίου
(παραλιακή οδός) και για 55 μέτρα προς την οδό Θεσσαλίας.
Για το διάστημα των αρχαιολογικών ερευνών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από τις παρακαμπτήριες οδούς Αιγαίου- Πάρου – Θεσσαλίας – Κρήτης, σύμφωνα
με την σήμανση που θα τοποθετηθεί, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται η
στάθμευση σε όλο το μήκος των εργασιών και στις δυο πλευρές της οδού. Τα
παραπάνω απεικονίζονται στο συνημμένο διάγραμμα Ε9_1 και περιγράφονται
στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.
Οι σημάνσεις των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι αυτές που
προδιαγράφονται στους αντίστοιχους κανονισμούς.
Με την εφαρμογή των παραπάνω περιγραφόμενων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων είναι δυνατόν να γίνεται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια η κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων, ενώ παράλληλα να εκτελείται και η κατασκευή του έργου.
Οι εργασίες θα διαρκέσουν 2 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.
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
νύχτας».
Επίσης η Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων με την υπ΄ αριθ. 2/2017
απόφαση της εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλία
Συλιβαινιωτίκων όπως αυτές φαίνονται στην Τεχνική Έκθεση της
κατασκευάστριας εταιρείας.
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Ψυχράμη, είδε το υπ΄ αριθ.
πρωτ.: 40004/16/6-2-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. ΑΙΓ_603/1212-2016 έγγραφο της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε με την Οριζοντιογραφία
περιοχής έργων και παράκαμψης κυκλοφορίας και έλαβε υπόψη της την αριθ.
2/2017 απόφαση της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων, 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, ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι Δημ. Σύμβουλοι – μέλη
κ.κ. Χρήστος Γούτος και Δημήτριος Μπούνιας, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται στα πλαίσια
του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών Παραλιακών
Οικισμών από Δήμο Ερινεού έως το Δήμο Αιγείρας» στην Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων
Δ.Ε Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, για τις εργασίες επί του οδοστρώματος
δημοτικής οδού στην Παραλία Συλιβαινιωτίκων και συγκεκριμένα :
- επί της οδού Κρήτης, από το ύψος της οδού Αιγαίου (παραλιακή οδός)
και για 55 μέτρα προς την οδό Θεσσαλίας, λόγω ευρημάτων
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος όπου θα πραγματοποιηθεί αρχαιολογική
ανασκαφή ώστε στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η κατασκευή των
αποχετευτικών αγωγών.
- ολική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κρήτης από το
ύψος της οδού Αιγαίου (παραλιακή οδός) και για 55 μέτρα προς την οδό
Θεσσαλίας για λόγους ασφαλείας και για να πραγματοποιηθούν οι
παραπάνω εργασίες
- Για το διάστημα των αρχαιολογικών ερευνών, η κυκλοφορία θα
διεξάγεται από τις παρακαμπτήριες οδούς Αιγαίου- Πάρου – Θεσσαλίας
– Κρήτης, σύμφωνα με την σήμανση που θα τοποθετηθεί, ενώ
παράλληλα θα απαγορεύεται η στάθμευση σε όλο το μήκος των
εργασιών και στις δυο πλευρές της οδού.
- Οι εργασίες θα διαρκέσουν 2 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.
- Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στους
περιοίκους για την πρόσβαση στις κατοικίες τους τόσο κατά την διάρκεια
της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της νύχτας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 20
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ
(28) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5841/22-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, η Δημοτική Σύμβουλος κα
Μαρία Τσουκαλά, τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί κοπής δένδρου στον περιβάλλοντα χώρο του
Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας ».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1432/13-22017 έγγραφο του Τεχνική Έκθεση η οποία έχει ως εξής:
«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την Πέμπτη 09/02/2017
διαπιστώθηκε πως στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου
Ζαχλωριτίκων φύεται μια μουριά. Στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου, στο
νοτιοδυτικό τμήμα του υπάρχει πέτρινη μάντρα η οποία ανήκει στην όμορη
ιδιοκτησία. Το δέντρο φύεται δίπλα στην μάντρα και σε απόσταση περίπου
δέκα εκατοστών από αυτήν και ενώ είναι υγιέστατο, έχει δημιουργήσει
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πρόβλημα. Συγκεκριμένα έχει προκαλέσει ρηγμάτωση στην τσιμεντένια
επικάλυψη καθώς και ρηγμάτωση στον αρμό και στην πέτρα της μάντρας.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και προκειμένου να μην δημιουργηθεί
μεγαλύτερο πρόβλημα στην δομή της περίφραξης, συνιστάται η κοπή του εν
λόγω δέντρου.
Κατά τα λοιπά λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι α) στον εν λόγω χώρο
φύονται δύο μεγάλα πλατάνια, β)στον χώρο υπάρχει νέα παιδική χαρά και γ)
η Τοπική Κοινότητα έχει ήδη προβεί σε φυτεύσεις παράλληλα με την
περίφραξη φτιάχνοντας φυτοφράχτη, συνιστάται η ολοκλήρωση των
φυτεύσεων με το είδος που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ώστε ο χώρος να είναι
ομοιόμορφος αλλά και κατάλληλος για την χρήση για την οποία προορίζεται
(περίφραξη παιδικής χαράς με χρήση φυτών)».
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 το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1432/13-2-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου
Αιγιαλείας με την τεχνική έκθεση και το φωτογραφικό υλικό, το έγγραφο
του Προέδρου της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων, 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.69092/7262/11-62015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίου, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος
οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ Χρήστος Γούτος και Δημήτριος Μπούνιας, μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την κοπή ενός δένδρου (μουριά) που βρίσκεται στον
περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ζαχλωριτίκων Δήμου
Αιγιαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω φθορά στην δομή της
περίφραξης δεδομένου ότι το δέντρο έχει προκαλέσει ρηγμάτωση στην
μάντρα, καθώς και την ολοκλήρωση των φυτεύσεων με το είδος που έχει
ήδη χρησιμοποιηθεί ώστε ο χώρος να είναι ομοιόμορφος αλλά και
κατάλληλος για την χρήση για την οποία προορίζεται (περίφραξη παιδικής
χαράς με χρήση φυτών).
Η κοπή του εν λόγω δένδρου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
υποδείξεις και υπό την επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Πρασίνου του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
28 Φεβρουαρίου 2017
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ (28)
Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, 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)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 7)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, τακτικά Μέλη, μετά από
την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5841/22-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας
Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, η Δημοτική Σύμβουλος κα
Μαρία Τσουκαλά, τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί κοπής τεσσάρων δένδρων (ξερών ευκαλύπτων)
στην παραλιακή οδό της Τ.Κ Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας ».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη ανακοινώνει το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3132/6-2-2017
έγγραφο του, Τεχνική Έκθεση η οποία έχει ως εξής:
«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 02 Φεβρουαρίου 2017 και ημέρα
Πέμπτη, διαπιστώθηκε πως επί της παραλιακής οδού της ΤΚ Σελιανιτίκων ΔΕ
Συμπολιτείας, ανατολικά της πλατείας και στην πλευρά της θάλασσας, φύονται
8 ευκάλυπτοι. Στην εν λόγω θέση εκτελέστηκε τμήμα του έργου «Κατασκευή
Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών Παραλιακών Οικισμών από Δήμο Ερινεού
έως τον Δήμο Αιγείρας» κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε
εκσκαφή κατά μήκος της παραλιακής οδού, δίπλα ακριβώς από τα δέντρα η

οποία έκοψε κάθετα το ριζικό σύστημα των δέντρων στα σημεία αυτά.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών ήταν να αποκοπούν τα δέντρα αυτά από
το κύριο ριζικό τους σύστημα με συνέπεια να υποστούν βλάβες. Δύο περίπου
χρόνια μετά, από τις παραπάνω ενέργειες τέσσερα δέντρα κατάφεραν να
ανακάμψουν ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα ξεράθηκαν ολοσχερώς.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα δέντρα είναι τελείως
ξερά, προκειμένου να γίνεται με ασφάλεια η κίνηση πεζών και αυτοκινήτων
αλλά και για λόγους αισθητικής, συνιστάται η κοπή των εν λόγω τεσσάρων
δέντρων.
Κατά τα λοιπά η Υπηρεσία δεν προτείνει την αντικατάσταση των εν λόγω
δέντρων καθώς το σημείο στο οποίο φύονται είναι πλαισιωμένο με τσιμέντο με
αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσπάθεια αντικατάστασής τους να απαιτεί την
απομάκρυνση των ριζών που θα οδηγούσε στο «σπάσιμο» του τσιμεντένιου
δαπέδου και επομένως θα προκαλούσε μεγάλη βλάβη στην αντιστήριξη της
οδού. Ωστόσο στην περίπτωση που η ΤΚ Σελιανιτίκων προτείνει άλλες –νέες
θέσεις φύτευσης δέντρων εντός των ορίων της, η Υπηρεσία θα διαθέσει το
αντίστοιχο φυτικό υλικό».
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
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3132/6-2-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας με την
τεχνική έκθεση και το φωτογραφικό υλικό, το έγγραφο του Προέδρου της
Τ.Κ Σελιανιτίκων, 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,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι Δημ. Σύμβουλοι κ..κ
Χρήστος Γούτος και Δημήτριος Μπούνιας, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την κοπή τεσσάρων (4) δένδρων (ευκαλύπτων) που
βρίσκονται στην παραλιακή οδό της Τ.Κ Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας,
ανατολικά της πλατείας και στην πλευρά της θάλασσας, σύμφωνα με την
Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου Τμήματος Πρασίνου, δεδομένου ότι τα εν
λόγω δένδρα είναι τελείως ξερά, προκειμένου να γίνεται με ασφάλεια η
κίνηση πεζών και αυτοκινήτων αλλά και για λόγους αισθητικής.
Η κοπή των εν λόγω δένδρων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις
υποδείξεις και υπό την επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Πρασίνου του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 21/2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

