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ΑΠΟΦΑΣΗ 1
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα (19)
Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 7)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1155/13-12016 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)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί αυθαίρετης κλάδευσης δένδρων επί της
παραλιακής οδού Δ.Κ Διακοπτού».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
ενημερώνει ότι στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Δ.Κ
Διακοπτού κ. Βασίλειος Σταυρόπουλος κατόπιν πρόσκλησης και στη
συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.:
42736/17-11/2015 έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής: «Κατόπιν τηλεφωνικών
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καταγγελιών προς το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής
Προστασίας, από περιοίκους και δημότες, η Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία την
12η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη στην Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού
Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στην παραλιακή ζώνη.
Στο σημείο της αυτοψίας δίπλα από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου,
στην παραλιακή οδό η Υπηρεσία βρήκε δυο κατοίκους οι οποίοι κατόπιν
εντολής του Προέδρου της Δ.Κ Διακοπτού, κλάδευαν αυθαίρετα και
λανθασμένα τα δένδρα τα οποία φύονται εκεί (αρμιρίκια).
(Τα εν λόγω δένδρα είναι ηλικίας μεγαλύτερης των δέκα ετών, καθώς η
περίμετρος του κορμού των δένδρων κυμαίνεται από 2,1 έως 2,3 μέτρα). Η
εικόνα που αντικρίσαμε ήταν αποκαρδιωτική.
Εννέα αρμιρίκια είχαν κλαδευτεί – καρατομηθεί στο ύψος του ενός μέτρου και
των εβδομήντα εκατοστών (1,7μ).
Η υπηρεσία σταμάτησε οποιαδήποτε περαιτέρω «εργασία» στο σημείο, στο
οποίο κλήθηκε άμεσα και ο Πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος και μας
διαβεβαίωσε ότι πράγματι είχε δώσει εντολή «κλαδέματος» με τον
συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι τα δένδρα δέχτηκαν τη συγκεκριμένη επέμβαση και
τα ξύλα απομακρύνθηκαν.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω σας ενημερώνουμε, ότι ουδέποτε ερωτήθηκε η
Υπηρεσία μας για οποιαδήποτε ενέργεια κλαδέματος στην συγκεκριμένη περιοχή
(γραπτώς ή προφορικώς), αλλά ούτε και ζητήθηκε συμβουλή – επίβλεψη από τις
Γεωπόνους του Τμήματος.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 234/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Αιγιαλείας
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας και με το υπ’ αριθ.
53715/5777/17-6-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο/νήσου,
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου η απόφαση θεωρείται εκτελεστή. Έτσι σύμφωνα με το
άρθρο 8, παρ. δ, εδάφιο 2, για την αυθαίρετη κλάδευση δένδρου ή θάμνου ή
φθορά αυτού, το πρόστιμο ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίμου ολικής
καταστροφής ή κοπής. Σύμφωνα λοιπόν με το ίδιο άρθρο, παράγραφος β
εδάφιο γ, για την χωρίς άδεια κοπή ή καταστροφή δένδρου ηλικίας άνω των
δέκα ετών, το πρόστιμο είναι 700 ευρώ.
Έτσι με βάση τα παραπάνω:
Καρατόμηση σε ύψος ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών εννέα
δένδρων ηλικίας άνω των δέκα ετών με διάμετρο κορμού από 2,1 έως και
2,3 μέτρα.
Το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής:
Α) Πρόστιμο για κοπή ή καταστροφή δένδρου ηλικίας μεγαλύτερης των
δέκα ετών: 700 €
Β) για την αυθαίρετη κλάδευση του ή φθορά αυτού το πρόστιμο
ανέρχεται σε ποσοστό 50% του παραπάνω προστίμου, δηλαδή 700x50%=
350ευρώ /τεμάχιο
Γ) για το σύνολο των εννέα δένδρων το ύψος του προστίμου (Π)
ανέρχεται στο ποσό των: Π=9 δένδρα χ 350 € = 3.150,00€.
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Τέλος σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Κανονισμού Πρασίνου, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή. Η προσφυγή ασκείται από τον
ενδιαφερόμενο και κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου που τη
διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ορίζεται σε εξήντα εργάσιμες
μέρες, αρχής γενομένης από την επομένη της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο
της απόφασης επιβολής προστίμου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσμίας καμία προσφυγή δεν γίνεται δεκτή.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
Επίσης η Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι την προηγούμενη
χρονιά κατόπιν καταγγελίας στο αρμόδιο Τμήμα Πρασίνου διενεργήθη
αυτοψία στην οποία διαπιστώθηκε ότι με εντολή του Προέδρου της
Δημοτικής Κοινότητας είχαν «καρατομηθεί» άλλα πέντε (5) δένδρα εκ των
οποίων τα δυο ξεράθηκαν. Παρ’ όλες τις συστάσεις που έγιναν από την
γεωπόνο του Δήμου, το περιστατικό επαναλήφθηκε.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Διακοπτού
λαμβάνοντας το λόγο εκθέτει με έντονο και επιθετικό ύφος ότι προέβη σε
αυτή την ενέργεια λόγω καθυστέρησης του αρμοδίου Τμήματος Πρασίνου για
την κλάδευση των εν λόγω δένδρων και ισχυρίστηκε ότι θα το ξανακάνει και
ότι με τον τρόπο κλαδέματος που έκανε τα δένδρα πλέον θα αναπτυχθούν
συμμετρικά.
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» η
Επιτροπή καλείτε να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη και
την άποψη του Πρόεδρου της Δημ. Κοινότητας Διακοπτού, είδε το υπ’ αριθ.
πρωτ.:
42736/17-11-2015
έγγραφο
του
Αυτοτελούς
Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με τις
συνημμένες φωτογραφίες και έλαβε υπόψη της την υπ΄αριθ. 234/2015
απόφαση του Δ.Σ Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός
Πρασίνου, το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε γραπτώς ή προφορικώς η συμβουλή
ή επίβλεψη από τους γεωπόνους του Τμήματος καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), καθώς και την υπ’
αριθ. 364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και
παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,
μετά από διαλογική συζήτηση και πλην του Δημ. Συμβούλου – μέλους της
Επιτροπής κ. Βασίλειου Χριστόπουλου που καταψήφισε,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την επιβολή προστίμου στον κ. Βασίλειο Σταυρόπουλο του Ιωάννη –
Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας για
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την αυθαίρετη, κατόπιν εντολής του, κλάδευση και φθορά εννέα δένδρων
(αρμυρίκια), που βρίσκονται στην παραλιακή οδό της Δημοτικής Κοινότητας
Διακοπτού και συγκεκριμένα: Α)για κοπή ή καταστροφή δένδρου ηλικίας
μεγαλύτερης των δέκα ετών: 700 € και Β) για την αυθαίρετη κλάδευση του ή
φθορά αυτού ποσοστό 50% του παραπάνω προστίμου, δηλαδή 700x50%=
350ευρώ ανά τεμάχιο και επομένως το σύνολο του προστίμου για την φθορά
των εννέα δένδρων ανέρχεται στο ποσό των (Π=9 δένδρα χ 350 € = 3.150,00)
τριών χιλιάδων και εκατόν πενήντα ευρώ (3.150,00€), σύμφωνα και με το
άρθρο 8, παρ. δ, εδάφιο 2 και παρ. β εδάφιο γ του εγκεκριμένου Κανονισμού
Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
19 Ιανουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα (19)
Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 7)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1155/13-12016 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)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδειών 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 στη
συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων
του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Κυρίες και Κύριοι 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 μουσικής
και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ
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μπαρ κ.λ.π.), που προβλέπονται από τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις και τα
οποία βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας υποβάλλουμε πλήρη φακέλους
δικαιολογητικών που μας κατέθεσαν οι κατωτέρω για άδεια μουσικής, και σας
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά:
ΠΑΝΑΓΗΣ ΡΑΛΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην ΑΚΡΑΤΑ του Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ.3481/12-02-2014 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) 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 Αιγιαλείας,
το υπ’ αριθ. 340203/5905/29-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας καθώς και την
αίτηση του ενδιαφερομένου 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 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στον:
ΠΑΝΑΓΗ ΡΑΛΛΗ του Κων/νου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που
βρίσκεται στην Τ.Κ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’
αριθ. πρωτ.3481/12-02-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
19 Ιανουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 3
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα
(19) Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο
Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
6)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 7)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1155/13-1-2016 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)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα
(9) Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) 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 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης και στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης
Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Κυρίες & Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν
υποβολής αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου
μουσικής, εξετάζει σύμφωνα και με το υπ’ αριθμόν 7617/14-3-1996
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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 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. Διονύσιος Τσάκωνας του Ιωάννη για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Νικ.Σολιώτη 21 στο Αίγιο,
με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΝΑ» .Για το ανωτέρω κατάστημα
έχουν διαπιστωθεί δέκα(10) παραβάσεις από το Αστυνομικό
Τμήμα Αιγίου για στέρηση αδείας Μουσικών Οργάνων από τον
Ιανουάριο του 2015, καθώς και έχει σφραγιστεί δύο (2) φορές.
Εκκρεμεί μία(1) ακόμα σφράγιση για την οποία κατέθεσε
ασφαλιστικά μέτρα τα οποία θα εκδικαστούν.
2. Διονύσιος Τσάκωνας του Ιωάννη
για το κατάστημα του
«ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Θέτιδος 1 στο
Αίγιο, με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΝΑ». Για το ανωτέρω
κατάστημα έχουν διαπιστωθεί πέντε (5) παραβάσεις από το
Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, που αφορούν στέρηση αδείας
μουσικών οργάνων, άδειες εργασίας του προσωπικού καθώς και
παραβίαση ωραρίου. Το κατάστημα έχει σφραγιστεί από το
Αστυνομικό Τμήμα μία (1) φορά και εκκρεμούν άλλες δύο (2)
παραβάσεις.
Μετά τα ανωτέρω το γραφείο Καταστημάτων προτείνει τα εξής:
Για τα καταστήματα του Διονυσίου Τσάκωνα που λειτουργούν στην οδό
Νικ. Σολιώτη και Θέτιδος 1 και λαμβάνοντας υπόψη το 7617/14-3-1996
έγγραφο του ΥΠΕΣ.ΔΔΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να μην δοθεί προς το παρόν
άδεια παράτασης, διότι τα καταστήματα είναι επιβαρυμένα με
παραβάσεις».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) 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, τις αιτήσεις
του ενδιαφερόμενου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του υπ’ αριθ.:
7617/14-3-1996
έγγραφο
του
ΥΠΕΣΔΔΑ,
της
υπ’
αρ.
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012 Απόφασης που αντικατέστησε την Υ.Δ
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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 απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση άδειας παράτασης
λειτουργίας ωραρίου μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος λόγω πολλών παραβάσεων και σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ του :
1. Διονύσιου Τσάκωνα του Ιωάννη για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Νικ. Σολιώτη 21 στο
Αίγιο
2. Διονύσιου Τσάκωνα του Ιωάννη για το κατάστημα του
«ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ» που λειτουργεί επί της οδού Θέτιδος 1 στο
Αίγιο .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
19 Ιανουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 4
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα (19)
Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 7)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1155/13-12016 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)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) 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 Ζαχλωριτίκων 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)».
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 και κύριοι Σύμβουλοι,
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Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.:
44105/3-12-2015 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής:
«Θέμα : Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην Τ.Κ
Ζαχλωριτίκων 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/00877/27-11-2015 έγγραφο
της Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ INTRAKAT (αρ. πρωτ.
Δήμου 44105/27-11-2015)
2)Την αριθ. 135/2015 απόφαση της ΕΠΖ Δήμου Αιγιαλείας με ΑΔΑ:
6ΨΒΩΩ6Χ-9ΩΖ.
Με το ανωτέρω 1 σχετικό έγγραφο της η Κ/Ξ κατασκευής του έργου του
θέματος μας υπέβαλλε πρόταση για παράκαμψη της κυκλοφορίας για το τμήμα
που παρεμβάλλεται το τεχνικό κάτω διάβασης ΚΟ2 (Χ.Θ 76+048,30) στο
δρόμο που οδηγεί από τον οικισμό Ζαχλωριτίκων στην Τ.Κ Ελαιώνα όπως
φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. Επιπλέον ζητάει παράταση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που της είχε χορηγηθεί με την αριθ. 135/2015
απόφαση της ΕΠΖ Δήμου Αιγιαλείας με ΑΔΑ: 6ΨΒΩΩ6Χ-9ΩΖ.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας συμφωνεί με την πρόταση
παράκαμψης της κυκλοφορίας για το τμήμα που παρεμβάλλεται το τεχνικό
κάτω διάβασης ΚΟ2 (Χ.Θ 76+048,30), καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων
μπορεί να εξυπηρετηθεί από την διπλανή οδό μέχρι της 15/2/2016. Επίσης
συμφωνεί με την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως αυτές είχαν
χορηγηθεί με την αριθ. 135/2015 απόφαση της ΕΠΖ Δήμου Αιγιαλείας με
ΑΔΑ:6ΨΒΩΩ6Χ-9ΩΖ μέχρι της 15/2/2016.
Για το διάστημα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται με οποιονδήποτε
τρόπο η απρόσκοπτη πρόσβαση των ιδιοκτητών και κατοίκων της Τοπικής
Κοινότητας στις ιδιοκτησίες τους λόγω και των χειμερινών αγροτικών
εργασιών.
Παρακαλούμε το Συμβούλιο της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων όπως εκφράσει τις
απόψεις του επί του θέματος και όπως στη συνέχεια προωθήσει το ζήτημα
στην ΕΠΖ του Δήμου μας για την λήψη της προβλεπόμενης απόφασης
σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας –
ΦΕΚ 57Α/23-3-1999) και την αριθ. 364/2015 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ».
Επίσης η Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων με την αριθ. 12/2015
απόφαση της εγκρίνει την πρόταση τροποποίησης κυκλοφορίας στην
Κοινότητα κατά την κατασκευή των τεχνικών έργων που προκύπτουν από
την κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής.
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 44105/3-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών
- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, την αριθ. 12/2015
απόφαση της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων, το υπ’ αριθ. Κ-Ρ/ΑΓΚ/ΕΞ/00877/27-112015 έγγραφο της Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ – ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –
ΙΝΤΡΑΚΑΤ με τη συνημμένη Μελέτη και έλαβε υπόψη 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
Την έγκριση :
1) της πρότασης παράκαμψης της κυκλοφορίας για το τμήμα που
παρεμβάλλεται το τεχνικό κάτω διάβασης ΚΟ2 (Χ.Θ 76+048,30),
στο δρόμο που οδηγεί από την Τ.Κ Ζαχλωριτίκων στο χωριό
Ελαιώνας, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετηθεί από
την διπλανή οδό μέχρι της 15/2/2016 και
2) της παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως αυτές είχαν
χορηγηθεί με την αριθ. 135/2015 απόφαση της ΕΠΖ Δήμου
Αιγιαλείας με ΑΔΑ:6ΨΒΩΩ6Χ-9ΩΖ μέχρι της 15/2/2016 για τις
εργασίες των τεχνικών διαβάσεων ΚΟ1 και ΚΟ3 που απαιτούνται
στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή υποδομής νέας διπλής
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Χ.Θ 73+135 έως Χ.Θ
79+750 (80+493 Ν.Σ.Υ.Γ.Τ) σιδηροδρομικών γραμμών και στάσεων
(κτίρια, αποβάθρες, στέγαστρα και περιβάλλων χώρος) και Η/Μ
οδικών έργων στο Τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη (ΑΔ 512)», στην
Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων της Δ.Ε Διακοπτού Δήμου
Αιγιαλείας.
Η εταιρεία υποχρεούται να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση
των κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
19 Ιανουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 5
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα (19)
Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 7)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1155/13-12016 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)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) 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. 89/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου περί
οριοθέτησης εισόδου – εξόδου (στάση – στάθμευση) επί της οδού
Καραϊσκάκη 22 στη συμβολή με την οδό Αφροδίτης».
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 Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 89/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία κάνει δεκτό το αίτημα του κ. Χρήστου
Αντωνόπουλου που αφορά την οριοθέτηση εισόδου – εξόδου στην οδό
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Καραϊσκάκη 22 στη συμβολή της με την οδό Αφροδίτη, σύμφωνα με την
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου μας απέστειλε το υπ’
αριθ. πρωτ.:33201/20-11-2015 έγγραφο το οποίο έχει ως εξής: «Με την
ανωτέρω σχετική αίτησή του ο κ. Χρήστος Αντωνόπουλος αιτείται καταρχήν
την οριοθέτηση του χώρου εκατέρωθεν και έναντι της εισόδου ιδιωτικού του
χώρου στάθμευσης. Το ακίνητο του αιτούντος βρίσκεται στο Αίγιο στην οδό
Καραϊσκάκη (αριθ. 22) στη συμβολή της με την οδό Αφροδίτης. Η είσοδος δε
προς τον εν λόγω χώρο στάθμευσης βρίσκεται επί οδού Αφροδίτης, έναντι του
αριθμού 11. Σχετικά ο αιτών προσκόμισε απόσπασμα τοπογραφικού
διαγράμματος του ακινήτου του (από 09/1973).
Η Υπηρεσία μας διενήργησε επιτόπου αυτοψία και δεν έχει αντίρρηση για τη
χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου στον αιτούντα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι
στο εν λόγω σημείο η οδός Αφροδίτης έχει πλάτος περίπου 3,00 m, και
επομένως για να είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση οχήματος από
και προς τον χώρο στάθμευσης, προτείνει την τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης έμπροσθεν και έναντι της εισόδου του. Σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99, Φ.Ε.Κ..57Α'/ 23–03–1999, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει), «Η στάθμευση του οχήματος στο οδόστρωμα
απαγορεύεται και (…) β. Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων
παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και
παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ αυτής».
Όσον αφορά την δεντροφύτευση / τοποθέτηση ζαρντινιέρων στην οδό
Καραϊσκάκη, η Υπηρεσία μας δε συμφωνεί, καθότι οι οδοί Καραϊσκάκη και
Αφροδίτης επί του παρόντος δεν είναι πεζόδρομοι, ούτε αποτελούν περιοχή
ήπιας κυκλοφορίας κατά το Άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ..–
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) 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. 89/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.:
33201/20-11-2015
έγγραφο
του
Τμήματος
Συγκοινωνιών
–
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας με τις επισυναπτόμενες
φωτογραφίες, την από 31-8-2015 αίτηση του κ. Χρήστου Αντωνόπουλου
και έλαβε υπόψη της 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,
2

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της υπ’αριθ.89/2015 απόφασης Δ.Κ. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας περί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν οικίας κ.
Χρήστου Αντωνόπουλου που βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη 22 στην
συμβολή της με την οδό Αφροδίτης (έναντι αριθ. 11) στο Αίγιο.
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με την τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος έμπροσθεν και έναντι της εισόδου του
αιτούντα σύμφωνα με τις υποδείξεις και υπό την επίβλεψη του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών,
Υδραυλικών
&
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
19 Ιανουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 6
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα (19)
Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 7)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1155/13-12016 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)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) 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. 90/2015 απόφασης της Δ.Κ Αιγίου περί
τοποθέτησης ελαστικών οριοδεικτών έμπροσθεν Τοπικού Αρχείου Αιγίου».
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 Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 90/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία κάνει δεκτό το μέρος του αιτήματος
αναφορικά με την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών στην άκρη του
πεζοδρομίου και για μήκος από ένα τμήμα έμπροσθεν της εισόδου έως και όλο
το πρόσωπο του κτιρίου που στεγάζεται το Τοπικό Αρχείο Αιγίου.
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Επίσης το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου με το υπ’ αριθ.
πρωτ.:45307/2014/24-11-2015 έγγραφο και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε, κατόπιν της σχετικής αιτήσεως, γνωμοδοτεί θετικά για την
τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών στην άκρη του πεζοδρομίου και για μήκος
από ένα τμήμα έμπροσθεν της εισόδου έως και όλο το πρόσωπο του κτιρίου
που στεγάζεται το Τοπικό Αρχείο Αιγίου ενώ η απόσταση μεταξύ των
ελαστικών οριοδεικτών προτείνεται να είναι 2,50 μέτρα».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) 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. 90/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ.
πρωτ.:45307/2014/24-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, την αίτηση της Προϊσταμένης
του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) και την υπ’αριθ.364/2015
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της υπ’αριθ.90/2015 απόφασης Δ.Κ. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας περί τοποθέτησης ελαστικών οριοδεικτών επί της Ζωοδόχου Πηγής
129 έμπροσθεν Τοπικού Αρχείου Αιγίου και συγκεκριμένα στην άκρη του
πεζοδρομίου και για μήκος από ένα τμήμα έμπροσθεν της εισόδου έως και όλο
το πρόσωπο του κτιρίου που στεγάζεται το Τοπικό Αρχείο Αιγίου ενώ η
απόσταση μεταξύ των ελαστικών οριοδεικτών προτείνεται να είναι 2,50 μέτρα.
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και υπό
την επίβλεψη του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
19 Ιανουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 7
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα (19)
Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 7)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1155/13-12016 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)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) 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. 93/2015 απόφασης περί απαγόρευσης
στάθμευσης επί της οδού Στράβωνος 47 στο Αίγιο».
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 Δημοτική Κοινότητα Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 93/2015
απόφαση σύμφωνα με την οποία εκφράζει αρνητική γνώμη στο αίτημα της
κας Τριανταφύλλου Κωνσταντίνας (η οποία διαμένει σε υπόγεια οικία με
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ένα παράθυρο), περί απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Στράβωνος 47
στο Αίγιο σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 40356/6-11-2015 έγγραφο του και κατόπιν αυτοψίας που
πραγματοποίησε διαπίστωσε ότι στο δρόμο που βρίσκεται δυτικά της
ιδιοκτησίας της κας Κων/νας Τριανταφύλλου δεν υφίσταται οριζόντια ή
κατακόρυφη σήμανση για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και
επιπρόσθετα αναφέρει ότι οι λόγοι που επικαλείται η αιτούσα δεν επαρκούν
έτσι ώστε να προβεί η υπηρεσία στην απαγόρευση της στάθμευσης στο εν
λόγω σημείο».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) 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. 93/2015 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, το
υπ’ αριθ. πρωτ.:40356/6-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, την αίτηση της κας
Κων/νας Τριανταφύλλου και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 73
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) και την υπ’αριθ.364/2015
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της αριθ. 93/2015 απόφασης Δ.Κ. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας περί απόρριψης αιτήματος κας Κωνσταντίνας Τριανταφύλλου
για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Στράβωνος 47 στο Αίγιο, διότι οι
λόγοι που επικαλείται η αιτούσα δεν επαρκούν έτσι ώστε να προβεί η
Τεχνική Υπηρεσία στην απαγόρευση της στάθμευσης στο εν λόγω σημείο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
19 Ιανουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 8
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα (19)
Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο Χριστόπουλο, 5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
6)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο,
7)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1155/13-1-2016
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)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) 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. 14/2015 απόφασης Τ.Κ Ακράτας περί
μίσθωσης οικοπέδου για χρήση ως δημοτικό παρκινγκ».
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,
Η Τοπική Κοινότητα Ακράτας μας απέστειλε την αριθ. 14/2015 απόφαση
η οποία έχει ως εξής: «Αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται τη μίσθωση για δέκα
(10) έτη έναντι του ποσού των τριάντα ευρώ μηνιαίως του οικοπέδου ιδιοκτησίας
Αθ. Ασημακόπουλου (Ο.Τ 26) το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο ιστορικό κέντρο
και έχει πολύ εύκολη πρόσβαση για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της
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περιοχής μας γεγονός που το καθιστά ιδανικό για χρήση του ως χώρο
στάθμευσης».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» η Επιτροπή
καλείται να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
αριθ. 14/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ακράτας και έλαβε υπόψη το
γεγονός ότι το κέντρο της Κοινότητας δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και
δημοτών και ιδιαίτερα το καλοκαίρι και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου
194 του Ν. 3464 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 εγκρίνει την αναγκαιότητα μίσθωσης από τον Δήμο Αιγιαλείας
οικοπέδου 200 τ.μ. περίπου, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης (παρκινγκ)
στην Τ.Κ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα πλησίον του κέντρου της
Κοινότητας, με δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
19 Ιανουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 9
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα (19)
Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 7)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1155/13-12016 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)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί απαγόρευσης στάθμευσης στην Τ.Κ
Ζαχλωριτίκων 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 και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Συγκοινωνιών - Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 43702/29-12-2015 έγγραφο του μας
γνωρίζει ότι, κατόπιν του από 23/11/2015 έγγραφο της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων η
υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση στην απαγόρευση στάθμευσης στον κεντρικό
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δρόμο της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων έξω από τις οικίες Ιωάννη Κοταρίδη &
Γεωργίας Λελούδα (σε μήκος περίπου 100μ) καθώς παρεμποδίζεται η
διέλευση των λεωφορείων και των μεγάλων οχημάτων.
Η απαγόρευση στάθμευσης θα γίνει με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ39 και
κίτρινη διαγράμμιση» .
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» η
Επιτροπή καλείτε να αποφασίσει σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε το έγγραφο της Τ.Κ Ζαχλωριτίκων, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 43702/29-122015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) και την αριθ. 364/2015 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4 καθώς και την υπ΄
αριθ. 69092/7262/11-6-2015 εγκριτική απόφαση αυτής, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την απαγόρευση στάθμευσης στον κεντρικό δρόμο της
Τ.Κ Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα έξω από τις οικίες
Ιωάννη Κοταρίδη & Γεωργίας Λελούδα (σε μήκος περίπου 100μ) καθώς
παρεμποδίζεται η διέλευση των λεωφορείων και των μεγάλων οχημάτων.
Η απαγόρευση στάθμευσης θα γίνει με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ39
και κίτρινη διαγράμμιση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
19 Ιανουαρίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 10
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεννέα (19)
Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, 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)Βασίλειο Χριστόπουλο,
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 7)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1155/13-12016 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)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μαρία Τσουκαλά τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) 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 ενός δένδρου (πλατάνου) στην Τ.Κ
Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 42833/15-122015 έγγραφο του με συνημμένη Τεχνική Έκθεση περί κοπής ενός δένδρου
– πλατάνου - που βρίσκεται στην Τ.Κ Καμαρών της Δ.Ε Ερινεού –
Συμπολιτείας η οποία έχει ως εξής:
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«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 30/10/2015 και ημέρα Δευτέρα,
διαπιστώθηκε πως ένα δένδρο (πλάτανος) επί δημοτικής οδού της Τ.Κ
Καμαρών Δ.Ε Ερινεού – Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας, φύεται στο όριο
του οικοπέδου του κ. Παπαδόπουλου Δημητρίου και του πεζοδρομίου. Το
δένδρο κατά τα λοιπά είναι υγιέστατο. Ωστόσο στην περίπτωση που
οικοδομηθεί το εν λόγω οικόπεδο (έκτασης τριακοσίων τετραγωνικών
μέτρων), η είσοδος στον χώρο θα είναι δύσκολη ενώ η γειτνίαση μιας οικίας
με ένα μεγάλο δένδρο θα είναι επικίνδυνη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος, δεν έχει εκδοθεί καμία οικοδομική
άδεια δεν συνίσταται η κοπή του εν λόγω δέντρου. Προτείνεται λοιπόν να
επανεξεταστεί το εν λόγω ζήτημα στην περίπτωση και μόνο που γίνει έκδοση
οικοδομικής άδειας και προκειμένου να διαμορφωθεί και το πεζοδρόμιο.
Η θέση του δένδρου ορίζεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α
7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
καλείτε η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε το υπ’αριθ.πρωτ.42833/15-12-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας,
την Τεχνική Έκθεση με το φωτογραφικό υλικό, το απόσπασμα χάρτη
θέασης και ορθοφωτογραφιών εντοπισμού της θέσης του εν λόγω δένδρου,
την από 17-11-2015 αίτηση του κ. Δημητρίου Παπαδόπουλου και έλαβε
υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/
τ.Α/07.06.2010), καθώς και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»
άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να μην εγκρίνει την κοπή ενός δένδρου – πλατάνου που βρίσκεται
επί δημοτικής οδού της Τ.Κ Καμαρών Δ.Ε Ερινεού – Συμπολιτείας του
Δήμου Αιγιαλείας, διότι το δένδρο είναι υγιές και να επανεξεταστεί το εν
λόγω ζήτημα στην περίπτωση που γίνει έκδοση οικοδομικής άδειας και
προκειμένου να διαμορφωθεί και το πεζοδρόμιο σύμφωνα και με την
εισήγηση του αρμόδιου τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολ.
Προστασίας του Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2016.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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