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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα εννέα (9)
Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο – Αντιπρόεδρο,
3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 6)Μαρία Τσουκαλά, 7)Ευστράτιο Βαρδάκη, 8)Χρήστο
Γούτο, 9)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 14164/9-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ Βασίλειου Γ.
Χριστόπουλου 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).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
και τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Αναγκαιότητα μίσθωσης οικοπέδου στην περιοχή
Αλυκής της Δ.Κ. Αιγίου για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης
αυτοκινήτων».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για την αναγκαιότητα
μίσθωσης οικοπέδου στην περιοχή Αλυκής της Δ.Κ. Αιγίου για να
χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων για την επίλυση εν όψει
του θέρους του κυκλοφοριακού προβλήματος στην περιοχή και στη
συνέχεια να προωθηθεί στο Δημ. Συμβούλιο.
Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το μοναδικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης και εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 25/2017
απόφαση της σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη, περί μίσθωσης
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ακινήτου στην παραλία της Αλυκής της Δ.Κ. Αιγίου, το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί για παρκινγκ των πολιτών και επισκεπτών της πόλης μας.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ Βασίλειος
Χριστόπουλος, είδε την υπ’ αριθ. 25/2017 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου και
έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η παραλιακή οδός της Αλυκής επιφορτίζεται
σημαντικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της μεγάλης προσέλευσης
των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, δεδομένου ότι η εν λόγω παραλία
της δημοτικής Κοινότητας Αιγίου έχει επιλεχθεί από το πρόγραμμα
«Γαλάζια Σημαία», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση της
αριθ. 25/2017 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης ενός
οικοπέδου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή
Αλυκή της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί το
κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
στην εν λόγω περιοχή λόγω της μεγάλης προσέλευσης των επισκεπτών και
κατοίκων της περιοχής, δεδομένου ότι η εν λόγω παραλία της δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου έχει επιλεχθεί από το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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