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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ
(28) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Μαρία Τσουκαλά,
6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη,
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 42437/27-12-2017 πρόσκληση του
Προέδρου αυτής κ. Βασιλείου 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).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν από
τα εννέα (9) Μέλη τα επτά (7), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα της
συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κ. Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, ανακοινώνει το θέμα και καλεί τα Μέλη
της Ε.Π.Ζ. να αποφανθούν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης για τον κατεπείγοντα ή μη χαρακτήρα της συνεδρίασης και να
εγκρίνουν τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ως κατεπείγοντα,
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για 1) σφράγιση καταστήματος
παιδότοπου που λειτουργεί άνευ αδείας, 2) χορήγηση αδειών παράτασης
λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για την αποφυγή επιβολής προστίμων και 3) τον
αποκλεισμό από χρήση του χώρου παιδικής χαράς που βρίσκεται στη νότια
πλευρά της πλατείας Υψηλών Αλωνίων:
1

Περί σφράγισης καταστήματος – παιδότοπος – που λειτουργεί άνευ
αδείας επί της οδού 1ης Μάη 1886 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.
2. Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο
Δήμο Αιγιαλείας.
3. Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 41248/18-12-2017 έγγραφο του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασία του Δήμου περί αποκλεισμού από χρήση του χώρου
παιδικής χαράς που βρίσκεται στη νότια πλευρά της πλατείας
Υψηλών Αλωνίων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον των
θεμάτων και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo υπ’ αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Α. Να εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Β. Να εγκρίνει την συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων ως
κατεπείγοντα:
- Περί σφράγισης καταστήματος – παιδότοπος – που λειτουργεί άνευ
αδείας επί της οδού 1ης Μάη 1886 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.
- Χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο
Δήμο Αιγιαλείας.
- Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 41248/18-12-2017 έγγραφο του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασία του Δήμου περί αποκλεισμού από χρήση του χώρου
παιδικής χαράς που βρίσκεται στη νότια πλευρά της πλατείας
Υψηλών Αλωνίων.
Γ. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 146/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ (28)
Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Μαρία Τσουκαλά,
6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη, μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 42437/27-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής
κ. Βασιλείου 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).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν από τα
εννέα (9) Μέλη τα επτά (7), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί σφράγισης καταστήματος – παιδότοπος – που
λειτουργεί άνευ αδείας επί της οδού 1 ης Μάη 1886 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, μετά την λήψη της υπ’ αριθ. 146/2017 απόφασης
στην ίδια συνεδρίαση με την οποία εγκρίθηκε ο κατεπείγων χαρακτήρας της
συνεδρίασης ανακοινώνει το 1ο 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 για το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Σφράγιση Καταστήματος άνευ αδείας
Στην οδό 1η Μάη 1886 στο Αίγιο λειτουργεί παιδότοπος χωρίς άδεια
λειτουργίας για το λόγω αυτό ζητούμε την Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ώστε να αποφασίσει σχετικά με την σφράγιση.
1

Έχοντας υπ’ όψιν:
• Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 1014/1/40-κζ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Αιγίου
• Το αρ. 8 και 10 Α.Ν. 2520/40 "Περί Υγειονομικού Κανονισμού " και παρ.8
άρθρο 9 Ν.4235/14.
• Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
• Το αρ. 10 παρ. 3 της ΚΥΑ 36873/02.07.2007 (ΦΕΚ 1364/02.08.2007
τεύχος Β') «Στις περιπτώσεις λειτουργίας παιδότοπου χωρίς την
προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιβάλλεται πρόστιμο δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφραγίζεται το κατάστημα που λειτουργεί ο
παιδότοπος. Εάν ο παιδότοπος λειτουργεί εντός χώρου που ασκείται
διαφορετική δραστηριότητα, εκτός από το πρόστιμο του προηγούμενου
εδαφίου, σφραγίζονται μόνο οι παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια. Οι
ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται μετά από απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής»
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1014/1/40-κζ έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Αιγίου, το οποίο παρελήφθη από την υπηρεσία μας στις 20-12-2017
και πήρε Αρ. Πρωτ.: 41668/19-12-17, μετά από έλεγχο που διενήργησαν στις
7/12/2017 στο κατάστημα της κα. Μεργουτζή Αναστασίας του Γεωργίου
διαπίστωσαν ότι στην οδό 1η Μάη 1886 στο Αίγιο λειτουργεί Παιδότοπος.
Η
υπηρεσία μας δεν έχει εκδώσει στο ως άνω κατάστημα άδεια
Παιδότοπου (ΚΥΑ 36873/02-08-2007 ΦΕΚ Β'1364/2007.
Παρακαλώ, όπως αποφασίσετε σχετικά για την σφράγιση του
καταστήματος».
Επίσης το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1014/1/40-κζ έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Αιγιαλείας έχει ως εξής:
«… Σας γνωρίζουμε ότι την 7/12/2017 η Υπηρεσία μας διενήργησε έλεγχο σε
παιδότοπο που λειτουργεί στην οδό 1η Μάη και διαπίστωσε ότι πρόκειται αμιγώς
για παιδότοπο με ιδιοκτήτρια την Μεργουτζή Αναστασία του Γεωργίου και ότι
δεν υφίσταται εντός αυτού κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατόπιν
τούτου παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και για τις δικές σας περαιτέρω
ενέργειες λόγω αρμοδιότητας».

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 o Πρόεδρος κ. Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, είδε την Εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων, το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 1014/1/40-κζ/14-12-2017 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά
από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την σφράγιση του καταστήματος – παιδότοπου που λειτουργεί στο
όνομα Αναστασίας Μεργουτζή του Γεωργίου και βρίσκεται επί της οδού 1 ης
Μάη στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, καθώς αυτό λειτουργεί χωρίς άδεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 147/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
28 Δεκεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 148
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ (28)
Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Μαρία Τσουκαλά,
6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη, μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 42437/27-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής
κ. Βασιλείου 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).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν από τα
εννέα (9) Μέλη τα επτά (7), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου λειτουργίας
μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, μετά την λήψη της υπ’ αριθ. 146/2017 απόφασης
στην ίδια συνεδρίαση με την οποία εγκρίθηκε ο κατεπείγων χαρακτήρας της
συνεδρίασης ανακοινώνει το 2ο 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 για το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:
«κ. Πρόεδρε,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν υποβολής
αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου μουσικής,
εξετάζει σύμφωνα και με το αριθμόν 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣΔ.Δ.Α. τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκονται και
λειτουργούν τα καταστήματα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά λειτουργούν
1

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, σας γνωρίζουμε ότι:
1. Ιωάννα Αλεξοπούλου του Αριστείδη, για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην Φωνησκαριά του
Δήμου Αιγιαλείας.
2. Βαλαούρας Παν/της του Ιωάννη, για το κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»,
που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 38 του Δ. Αιγιαλείας.
3. Σακελλαρίου Χρυσάφω-Μαρία του Αντωνίου, για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται στην Ακράτα του Δ.
Αιγιαλείας.
4.
Ι. Μπέκιος & Λ. Κρούσκας, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», πού
βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 53 του Δ. Αιγιαλείας.
5. Αλεξίου Ιωάννης του Διονυσίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,
που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 55 του Δ. Αιγιαλείας.
6. Μιχαλακοπούλου Αναστασία του Παν/τη για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 75 του Δ.
Αιγιαλείας.
7. Τσεκούρα Χρυσούλα του Ανδρέα για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»,
που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 128 του Δ. Αιγιαλείας.
8. Βλάχος Σπυρίδων του Κων/νου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»,
που βρίσκεται επί της οδού Ρωμανιώλη 2 του Δ. Αιγιαλείας.
9. Μούζουλας Ιωάννης του Κων/νου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται παραλία Συλίβαινας
Ακράτας του Δ. Αιγιαλείας.
10. Παπαγιαννοπουλος Δημήτριος του Κων/νου για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται επί της οδού Α. Λόντου
17 του Δ. Αιγιαλείας.
11. Δημητρόπουλος Ανδρέας του Κων/νου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Ελαιώνα του Δ.
Αιγιαλείας.
12. Σ. Θεοδορώπουλος-Π. Κουτσουμπή Ο.Ε. για το κατάστημα «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται επί της οδού Ζ. Πηγής 109 του
Δ. Αιγιαλείας.
13. Παπαναστασόπουλος Φώτιος του Νικολάου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ», που βρίσκεται επί της
οδού Μητροπόλεως 40-42 του Δ. Αιγιαλείας.
14. Α. Δεδόπουλος-Κ. Τσέλιος, για το κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», που
βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 63 του Δ. Αιγιαλείας.
15.
Ψυχογυιός Ανδρέας του Χαρ/μπου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 73 του Δ.
Αιγιαλείας.
16.
Γεωργακόπουλος Μίλτος του Παν/τη για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην παραλία Άκολης
του Δ. Αιγιαλείας.
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17.
Γ. Ευσταθίου-Κ. Γραικιώτης Ο.Ε. για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται επί της οδού Ψαρρών 2
στο Αίγιο του Δ. Αιγιαλείας.
18.
Σιαφλάς Αργύριος
του Μιχαήλ για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην παραλία Συλιβαινιωτίκων του Δ.
Αιγιαλείας.
19.
Κολοκυθά Μαργαρίτα του Νικήτα για το κατάστημα «ΤΑΒΕΡΝΑΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην γέφυρα Τσαγρή
του Δ.
Αιγιαλείας.
20.
Σιαφλάς Αργύριος
του Μιχαήλ για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην Αιγείρα του Δ. Αιγιαλείας.
Για τα ανωτέρω καταστήματα δεν υπάρχουν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα και το γραφείο καταστημάτων εισηγείται θετικά για την χορήγηση των
αδειών παράτασης μουσικής».

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε o Πρόεδρος κ. Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, είδε την Εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων, τις
αιτήσεις των ενδιαφερομένων και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του υπ’ αριθ.:
7617/14-3-1996 εγγράφου του ΥΠΕΣΔΔΑ, της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/810-2012 απόφασης που αντικατέστησε την Υ.Δ Α1β/8577/1983, το Π.Δ
180/79, την Α.Δ 3/96 και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στο Δήμο
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στους:
1) ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ του Αριστείδη, για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στον
οικισμό Φωνησκαριά του Δήμου Αιγιαλείας.
2) ΒΑΛΑΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη, για το κατάστημα «ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ», που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 38 στην Δ.Κ
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
3) ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ-ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου, για το
κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται στην Τ.Κ
Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
4)
Ι. ΜΠΕΚΙΟΣ & Λ. ΚΡΟΥΣΚΑΣ, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ», πού βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 53 στην Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας.
5) ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Διονυσίου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 55 στην
Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
6) ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Παν/τη για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 75 στην
Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
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7) ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ανδρέα για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ», που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 128 στην
Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
8) ΒΛΑΧΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κων/νου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται επί της οδού Ρωμανιώλη 2 στην Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας.
9) ΜΟΥΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην
παραλία Συλίβαινας της Τ.Κ Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας.
10) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κων/νου για το
κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται επί της
οδού Ανδρέου Λόντου 17 του Δ. Αιγιαλείας.
11) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ του Κων/νου για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία της Τ.Κ
Ελαιώνα του Δήμου Αιγιαλείας.
12) Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ Ο.Ε. για το
κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται επί της
οδού Ζωοδόχου Πηγής 109 του Δήμου Αιγιαλείας.
13) ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ ΦΩΤΙΟ του Νικολάου, για το
κατάστημα «ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ», που
βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 40-42 στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.
14) Α. ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΤΣΕΛΙΟΣ, για το κατάστημα «ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ», που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 63 στην Δ.Κ
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
15) ΨΥΧΟΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ του Χαρ/μπου για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 73 στην Δ.Κ
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
16) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΜΙΛΤΟ του Παν/τη για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην παραλία Άκολης
του Δήμου Αιγιαλείας.
17) Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - Κ. ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ Ο.Ε. για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται επί της οδού Ψαρρών 2
στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
18) ΣΙΑΦΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟ του Μιχαήλ για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην παραλία Συλιβαινιωτίκων του
Δήμου Αιγιαλείας.
19) ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Νικήτα για το κατάστημα
«ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην γέφυρα Τσαγρή
του Δήμου Αιγιαλείας.
20) ΣΙΑΦΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟ του Μιχαήλ για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,
που βρίσκεται στην Τ.Κ Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
28 Δεκεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 149
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι οκτώ
(28) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Μαρία Τσουκαλά,
6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο τακτικά Μέλη, μετά
από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 42437/27-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κ. Βασιλείου 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).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν από τα
εννέα (9) Μέλη τα επτά (7), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 41248/18-12-2017
έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου &
Πολιτικής Προστασία του Δήμου περί αποκλεισμού από χρήση του
χώρου παιδικής χαράς που βρίσκεται στη νότια πλευρά της πλατείας
Υψηλών Αλωνίων».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, μετά την λήψη της υπ’ αριθ. 146/2017
απόφασης στην ίδια συνεδρίαση με την οποία εγκρίθηκε ο κατεπείγων
χαρακτήρας της συνεδρίασης ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής :
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Με την υπ’ αριθ. 45/2017 απόφαση της ΕΠΖ (κατόπιν της υπ’ αριθ.
12/2017 απόφασης Δ.Κ Αιγίου), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.
234/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας αποφασίστηκε η
1

αποδοχή αιτήματος κ. Γεωργίου Κατσιμπίρη ιδιοκτήτη υγειονομικού
καταστήματος με δ.τ ΑΝΕΜΩΝΗ για δωρεάν ανακατασκευή υφιστάμενης
παιδικής χαράς έναντι του καταστήματος του στην οδό Βύρωνος, για
επισκευή – κατασκευή νέων κατασκευών, για ετήσια συντήρηση αυτής και
για ορισμό υπευθύνου για ενέργειες αδειοδότησης και έγκρισης
καταλληλότητας της παιδικής χαράς. Όμως το Αυτοτελές τμήμα
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ: 41248/18-12-2017 έγγραφο για το ανωτέρω
θέμα το οποίο έχει ως εξής:
«Θέμα: Αποδοχή δωρεάς-δημιουργία παιδικής χαράς στη νότια πλευρά
των Υψηλών Αλωνίων πλησίον καταστήματος με Δ.Τ. ΑΝΕΜΩΝΗ
Σχετ.: 1.Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 40642/19-12-2016 αίτηση του κυρίου Κατσιμπίρη
Γεώργιου
2.Το υπ’ αριθ. 9633/24-03-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας
3.Η υπ’ αριθ. 12/2017 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου
4.Η υπ’ αριθ. 45/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Αιγιαλείας
5.Η υπ’ αριθ. 234/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αιγιαλείας
6. Η υπ’ αριθ. 239/2017 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αιγιαλείας
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αυτοψίας
που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας στη νότια
πλευρά των Υψηλών Αλωνίων πλησίον καταστήματος με διακριτικό τίτλο
ΑΝΕΜΩΝΗ και ύστερα από τα ανωτέρω σχετικά διαπιστώθηκε ότι ο χώρος
στον οποίο υφίσταται ένα σύνθετο όργανο παιδικής χαράς δεν πληροί τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από την νομοθεσία όπως η ΥΑ 28492/2009
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την
κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των
Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη
διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»,
β) στην οικ 48165 (1) Υπουργική απόφαση η οποία είναι συμπλήρωση της υπ’
αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931/ 18.5.2009), γ) η υπ’ αριθμ. 27934/2014 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί
οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, και τις σχετικές
προς τα ανωτέρω εγκυκλίους ( 44/30681/2014).
Προκειμένου ο χώρος να λειτουργήσει ως παιδική χαρά θα πρέπει να
εφαρμοσθούν όσα προβλέπονται:
• στο άρθρο 2 της Υ.Α. 28492/2009 περί καταλληλότητας του χώρου για
τη δημιουργία παιδικής χαράς,
• στο άρθρο 3 της Υ.Α. 28492/2009 περί σχεδίασης και οργάνωσης του
χώρου και τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με την ΥΑ 27934/2014
(ΦΕΚ 2029/Β/2014)
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• στο άρθρο 4 της Υ.Α. 28492/2009 περί απαιτήσεων ασφαλείας,
προτύπων και πιστοποίησης και τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με την
Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/2014)
• στο άρθρο 5 της Υ.Α. 28492/2009 περί απαιτήσεων από
κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους και τις τροποποιήσεις
του σύμφωνα με την Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/2014)
• στο άρθρο 6 της Υ.Α. 28492/2009 περί λειτουργίας παιδικής χαράς και
τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με την Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ
2029/Β/2014)
• στο άρθρο 7 της Υ.Α. 28492/2009 περί συντήρησης παιδικής χαράς
• στο άρθρο 8 της Υ.Α. 28492/2009 περί ορισμού υπευθύνου παιδικής
χαράς
Μέχρις ότου εφαρμοστούν τα ανωτέρω ο χώρος δεν θα πρέπει να
λειτουργεί καθώς η διαμόρφωσή του δεν είναι σύννομη με την κείμενη
νομοθεσία. Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για
αποκλεισμό του εν λόγω χώρου από την χρήση και απομάκρυνση όλων των
κατασκευών (σύνθετο όργανο, ξύλινο δάπεδο, επιδαπέδια φωτιστικά,
περίφραξη που μπορεί να δημιουργήσει παγίδευση κορμού και κεφαλής κλπ)».
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 o Πρόεδρος κ. Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 41248/18-12-2017 έγγραφο του
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
και το υπ’ αριθ. 42542/28-12-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του ανωτέρω
αυτοτελούς τμήματος, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 12/2017 απόφαση της
Δ.Κ. Αιγίου, την υπ’ αριθ. 45/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ. 234/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αιγιαλείας,
την υπ’ αριθ. 239/2017 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Αιγιαλείας, τις διατάξεις των
άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8 της Υ.Α. 28492/2009 καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τον αποκλεισμό
του χώρου που βρίσκεται η παιδική χαρά στη νότια πλευρά της πλατείας
των Υψηλών Αλωνίων, οδός Βύρωνος στην Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας,
έναντι καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος με διακριτικό τίτλο ΑΝΕΜΩΝΗ
του κ. Γεωργίου Κατσιμπίρη, προς αποφυγή τυχόν ατυχήματος μέχρι να
αποκτήσει όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της Υ.Α. 28492/2009 περί
καταλληλότητας του χώρου για τη δημιουργία παιδικής χαράς, στο άρθρο 3
της Υ.Α. 28492/2009 περί σχεδίασης και οργάνωσης του χώρου και τις
τροποποιήσεις του σύμφωνα με την ΥΑ 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/2014),
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στο άρθρο 4 της Υ.Α. 28492/2009 περί απαιτήσεων ασφαλείας, προτύπων
και πιστοποίησης και τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με την Υ.Α.
27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/2014), στο άρθρο 5 της Υ.Α. 28492/2009 περί
απαιτήσεων από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους και τις
τροποποιήσεις του σύμφωνα με την Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/2014),
στο άρθρο 6 της Υ.Α. 28492/2009 περί λειτουργίας παιδικής χαράς και τις
τροποποιήσεις του σύμφωνα με την Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/Β/2014),
στο άρθρο 7 της Υ.Α. 28492/2009 περί συντήρησης παιδικής χαράς, στο
άρθρο 8 της Υ.Α. 28492/2009 περί ορισμού υπευθύνου παιδικής χαράς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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