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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα (10) Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη,
και τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Αλεξόπουλο Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4)
Γιδάς Ιωάννης, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπης Αθανάσιος, 7) Κούρτης
Θεόδωρος και 8) Μπούλης Αντώνιος, μετά από την αριθ.πρωτ.:208/5.8.2016
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1
& 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα - Μπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω
κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το
Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.
Συνεπώς, αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην πρόταση του μέλους του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Αγίου κας Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτας, περί τοποθέτησης πινακίδας
στάθμευσης στην Αλυκή Αιγίου, στις θέσεις στάσης αστικού επί της οδού
Ποσειδώνος»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Εκτός
Ημερησίας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα εντάσσεται προς συζήτηση και διαβάζει
την εισήγηση του μέλους του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγίου κας Γκρέμου-Γούσα
Παναγιώτας, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Η ανεξέλεγκτη, και παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων στην Αλυκή
Αιγίου, στις θέσεις στάσης αστικού επί της οδού Ποσειδώνος, όπου τα αστικά
λεωφορεία κινούνται, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τόσο στους οδηγούς των
λεωφορείων, όσο και στην επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών που επιλέγουν
το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους.
Ως εκ τούτου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που
χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες για τη μετακίνησή τους, καθώς και την
ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των αστικών λεωφορείων, αιτούμαι περί
τοποθέτησης πινακίδας στάθμευσης στην Αλυκή Αιγίου, στις θέσεις στάσης
αστικού επί της οδού Ποσειδώνος».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα

με την οποία, «Η ανεξέλεγκτη, και παράνομη στάθμευση των αυτοκινήτων στην
Αλυκή Αιγίου, στις θέσεις στάσης αστικού επί της οδού Ποσειδώνος, όπου τα
αστικά λεωφορεία κινούνται, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τόσο στους
οδηγούς των λεωφορείων, όσο και στην επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών
που επιλέγουν το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους.
Ως εκ τούτου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού που
χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες για τη μετακίνησή τους, καθώς και την
ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των αστικών λεωφορείων, αιτούμαι περί
τοποθέτησης πινακίδας στάθμευσης στην Αλυκή Αιγίου, στις θέσεις στάσης
αστικού επί της οδού Ποσειδώνος».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του μέλους του Συμβουλίου της
Δ.Κ. Αγίου κας Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτας, περί τοποθέτησης πινακίδας
στάθμευσης στην Αλυκή Αιγίου, στις θέσεις στάσης αστικού επί της οδού
Ποσειδώνος.
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα (10) Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη,
και τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Αλεξόπουλο Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4)
Γιδάς Ιωάννης, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπης Αθανάσιος, 7) Κούρτης
Θεόδωρος και 8) Μπούλης Αντώνιος, μετά από την αριθ.πρωτ.:208/5.8.2016
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1
& 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα - Μπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω
κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το
Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.
Συνεπώς, αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην πρόταση του μέλους του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Αγίου κ. Κάλπη Αθανάσιου, σχετικά με φθορές πεζοδρομίων επί της
Κλεομένους Οικονόμου από ΟΤΕ»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέμα Εκτός
Ημερησίας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα εντάσσεται προς συζήτηση και διαβάζει
την εισήγηση του μέλους του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγίου κ. Κάλπη Αθανάσιου, η
οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Για μια ακόμη φορά ο ΟΤΕ έκανε εργασίες για τι δίκτυό του στα πεζοδρόμια
στην οδό Κλεομένους Οικονόμου, στον αριθμό 30 και 32 και για μια φορά ακόμα
έκλεισε τα σκαψίματα μόνο με μπετόν χωρίς να τοποθετήσει την απαιτούμενη
πλακόστρωση.
Μετά από αυτό, παρακαλώ,
1. Να ληφθή απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 του
κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αιγιαλείας και να
αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία για εκτέλεση και
2. Να ερωτηθεί η Τ.Υ. εάν για τις εργασίες αυτές είχε αιτηθεί από τον ΟΤΕ και
είχε χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια και εάν είχε ορισθεί αρμόδιος
υπάλληλος για την παρακολούθηση της ορθής αποκατάστασης των ζημιών
επι των πεζοδρομίων.
Τέλος με την διαπίστωση της παράβασης θα εφαρμόζονται οι διατάξεις «περί
αυθαίρετων κατασκευών» και θα επιβάλλονται στους παραβάτες τα προβλεπόμενα
πρόστιμα από τη σχετική νομοθεσία ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστές.
Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές. Στην
περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου βάσει της παρ. 15 του αρ. 3
του Ν.1080/80 κυρώσεις του αρ. 458 του Ποινικού Κώδικα όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλονται σε όσους:

Α) στερούνται άδειας και χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο
Β) κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων
Γ) εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3 του
Ν.1080/80.
1. η αστυνομική αρχή, είτε αυτεπάγγελτα επιλαμβανομένη είτε κατόπιν αιτήσεως
του δημάρχου, υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ αδείας χρήση των
κοινοχρήστων χώρων. Η απομάκρυνση των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν
αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι’ αυτό, κατόπιν εντολής προς αυτούς
της αστυνομικής αρχής και σε περίπτωση άρνησης αυτών, από όργανα του Δήμου
με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής (αρ. 3 Ν.1080/80).
2. Ο παρακαλών ζημιές ή φθορές στα πεζοδρόμια και καταστρώματα των οδών,
πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων υποχρεούται στην αποκατάστασή τους ή στον
καταλογισμό της δαπάνης τους και σε περίπτωση αρνήσεως ανακαλείται η
χορηγηθείσα άδεια. Για κάθε προξενούμενη φθορά στα πεζοδρόμια, στις πλατείες
και τα διάφορα στοιχεία τους, θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δε ποσό αυτού θα
καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτητο
από τυχόν πρόστιμα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη
συγκεκριμένη παράβαση.
3. η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουμένης άδειας, καθώς και η
αλλαγή της χρήσης αυτής, τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας
άδειας.
4. για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις
του ΚΟΚ και των σχετικών νόμων και διατάξεων.
Όλα τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.
Άρθρο 15ο – Μεταβατικές Διατάξεις
1. Ο παρών κανονισμός ισχύει ως τροποποιήθηκε από την ημερομηνία
έγκρισής του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.
2. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να προσαρμοστούν
στον παρόντα κανονισμό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέσα σε
διαστήματα δύο μηνών το πολύ από την έγκρισή του.
3. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν νόμιμες άδειες
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και άδειες τοποθέτησης σκιαδίων και
λοιπών
λειτουργικών
ή
διακοσμητικών
στοιχείων
σύμφωνα
με
προγενέστερες αποφάσεις των αρμοδίων».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. δ του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, Για μια ακόμη φορά ο ΟΤΕ έκανε εργασίες για τι δίκτυό του στα
πεζοδρόμια στην οδό Κλεομένους Οικονόμου, στον αριθμό 30 και 32 και για μια
φορά ακόμα έκλεισε τα σκαψίματα μόνο με μπετόν χωρίς να τοποθετήσει την
απαιτούμενη πλακόστρωση.
Μετά από αυτό, παρακαλώ,
3. Να ληφθή απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 του
κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αιγιαλείας και να
αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία για εκτέλεση και
4. Να ερωτηθεί η Τ.Υ. εάν για τις εργασίες αυτές είχε αιτηθεί από τον ΟΤΕ και
είχε χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια και εάν είχε ορισθεί αρμόδιος
υπάλληλος για την παρακολούθηση της ορθής αποκατάστασης των ζημιών
επί των πεζοδρομίων.
Τέλος με την διαπίστωση της παράβασης θα εφαρμόζονται οι διατάξεις «περί
αυθαίρετων κατασκευών» και θα επιβάλλονται στους παραβάτες τα προβλεπόμενα
πρόστιμα από τη σχετική νομοθεσία ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστές.
Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές. Στην
περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου βάσει της παρ. 15 του αρ. 3

του Ν.1080/80 κυρώσεις του αρ. 458 του Ποινικού Κώδικα όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει, επιβάλλονται σε όσους:
Α) στερούνται άδειας και χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο,
Β) κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων,
Γ) εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3 του
Ν.1080/80.
1. η αστυνομική αρχή, είτε αυτεπάγγελτα επιλαμβανομένη είτε κατόπιν αιτήσεως
του Δημάρχου, υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ αδείας χρήση των
κοινοχρήστων χώρων. Η απομάκρυνση των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν
αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι’ αυτό, κατόπιν εντολής προς αυτούς
της αστυνομικής αρχής και σε περίπτωση άρνησης αυτών, από όργανα του Δήμου
με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής (αρ. 3 Ν.1080/80).
2. Ο παρακαλών ζημιές ή φθορές στα πεζοδρόμια και καταστρώματα των οδών,
πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων υποχρεούται στην αποκατάστασή τους ή στον
καταλογισμό της δαπάνης τους και σε περίπτωση αρνήσεως ανακαλείται η
χορηγηθείσα άδεια. Για κάθε προξενούμενη φθορά στα πεζοδρόμια, στις πλατείες
και τα διάφορα στοιχεία τους, θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δε ποσό αυτού θα
καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτητο
από τυχόν πρόστιμα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη
συγκεκριμένη παράβαση.
3. η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουμένης άδειας, καθώς και η
αλλαγή της χρήσης αυτής, τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας
άδειας.
4. για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις
του ΚΟΚ και των σχετικών νόμων και διατάξεων.
Όλα τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.
Άρθρο 15ο – Μεταβατικές Διατάξεις
4. Ο παρών κανονισμός ισχύει ως τροποποιήθηκε από την ημερομηνία
έγκρισής του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.
5. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να προσαρμοστούν
στον παρόντα κανονισμό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέσα σε
διαστήματα δύο μηνών το πολύ από την έγκρισή του.
6. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν νόμιμες άδειες
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και άδειες τοποθέτησης σκιαδίων και
λοιπών
λειτουργικών
ή
διακοσμητικών
στοιχείων
σύμφωνα
με
προγενέστερες αποφάσεις των αρμοδίων».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. δ του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του μέλους του Συμβουλίου της
Δ.Κ. Αγίου κ. Κάλπη Αθανάσιου, σχετικά με φθορές πεζοδρομίων επί της
Κλεομένους Οικονόμου από τον ΟΤΕ, ο οποίος έκανε εργασίες για το δίκτυό του
στα πεζοδρόμια στην οδό Κλεομένους Οικονόμου, στον αριθμό 30 και 32 και για
μια φορά ακόμα έκλεισε τα σκαψίματα μόνο με μπετόν χωρίς να τοποθετήσει την
απαιτούμενη πλακόστρωση.
Μετά από αυτό, παρακαλώ,
 Να ληφθή απόφαση για την εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 του
κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αιγιαλείας και να
αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία για εκτέλεση και
 Να ερωτηθεί η Τ.Υ. εάν για τις εργασίες αυτές είχε αιτηθεί από τον ΟΤΕ και
είχε χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια και εάν είχε ορισθεί αρμόδιος
υπάλληλος για την παρακολούθηση της ορθής αποκατάστασης των ζημιών
επί των πεζοδρομίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2016
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
10η Αυγούστου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 51
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα (10) Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη,
και τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Αλεξόπουλο Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4)
Γιδάς Ιωάννης, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπης Αθανάσιος, 7) Κούρτης
Θεόδωρος και 8) Μπούλης Αντώνιος, μετά από την αριθ.πρωτ.:208/5.8.2016
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1
& 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα - Μπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω
κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το
Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.
Συνεπώς, αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Μετακίνηση περιπτέρου από την υπάρχουσα θέση
Κορίνθου 116»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την αίτηση των κκ Γεωργίου, Νικολάου και Παρασκευής
Στούμπου, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή τους οι κ.κ. Γεωργίου, Νικολάου και Παρασκευή Στούμπου,
ιδιοκτήτες καταστημάτων και γραφείων στο Αίγιο επί της Κορίνθου 116,
«Εμπορικό Κέντρο Στούμπου-S/M Γαλαξίας κλπ.», αιτούνται την «μετακίνηση
περιπτέρου από την υπάρχουσα θέση Κορίνθου 116 στο Αίγιο, σε οποιαδήποτε
άλλη θέση υποδείξει η Δ.Κ. Αιγίου, για τους κάτωθι λόγους.
Πρώτον, απαξιώνει την περιουσία μας, καθότι το εν λόγω περίπτερο
βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο των ακινήτων μας, το οποίο, λόγω του όγκου του,
(εφόσον καταλαμβάνει αρκετά τετραγωνικά μέτρα και του ύψους του), αποκόβει
παντελώς τη θέα από την οδό Κορίνθου προς τα ακίνητά μας με συνέπεια να
καθίσταται δυσχερής η εκμετάλλευσή τους.
Δεύτερον, λόγω της επικινδυνότητάς της υπάρχουσας θέσης, εμποδίζει την
ορατότητα των οχημάτων από την είσοδο-έξοδο Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ,
Διεύθυνση Γεωργικής Οικονομίας, ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ και τα οχήματα που μπαίνουν και
βγαίνουν από την πάροδο της Κορίνθου».
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, ενημερώνει ότι «σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 688/2015 απόφαση του
Δ.Σ. Αιγιαλείας (Κανονιστική Πράξη Λειτουργίας Περιπτέρων, ΑΔΑ: ΩΖΡΖΩ6Χ-18 Ο
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) άρθρο 10, παρ.3: Θέσεις περιπτέρων-μετατόπιση
αυτών: «Οι υφιστάμενες θέσεις των ήδη λειτουργούντων περιπτέρων στο Δήμο

Αιγιαλείας, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι τη λήψη νεότερης επί του αυτού
αντικειμένου απόφασης από το Δ.Σ.».
Παρακάτω δε στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι: «Για τον καθορισμό των νέων
θέσεων προς τοποθέτηση ή μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνονται υπ’ όψη οι
συνθήκες ασφάλειας, κυκλοφορίας και αισθητικής εν γένει του περιβάλλοντος και
η αποδοτικότητα του περιπτέρου (άρθρο 19 παρ. 3 του Ν.Δ. 1044/71). Για την
τοποθέτηση ή τη μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψη η
επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με
αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε
σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση (Σ.τ.Ε. 3570/90). Η μετατόπιση
περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του
περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών
Κοινής Ωφέλειας Έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, ύστερα από
εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης δικαιούχων
(άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως ισχύει)».
Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, με την υφιστάμενη θέση του κουβουκλίου του
υπ’ όψη περιπτέρου, συντρέχουν λόγοι μη ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών και
των οχημάτων, καθότι με το κουβούκλιο καταλαμβάνεται ολόκληρο το πλάτος του
υφιστάμενου πεζοδρομίου και κρασπέδου».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «Με αίτησή τους οι κ.κ. Γεωργίου, Νικολάου και Παρασκευή
Στούμπου, ιδιοκτήτες καταστημάτων και γραφείων στο Αίγιο επί της Κορίνθου
116, «Εμπορικό Κέντρο Στούμπου-S/M Γαλαξίας κλπ.», αιτούνται την «μετακίνηση
περιπτέρου από την υπάρχουσα θέση Κορίνθου 116 στο Αίγιο, σε οποιαδήποτε
άλλη θέση υποδείξει η Δ.Κ. Αιγίου, για τους κάτωθι λόγους.
Πρώτον, απαξιώνει την περιουσία μας, καθότι το εν λόγω περίπτερο
βρίσκεται ακριβώς στην είσοδο των ακινήτων μας, το οποίο, λόγω του όγκου του,
(εφόσον καταλαμβάνει αρκετά τετραγωνικά μέτρα και του ύψους του), αποκόβει
παντελώς τη θέα από την οδό Κορίνθου προς τα ακίνητά μας με συνέπεια να
καθίσταται δυσχερής η εκμετάλλευσή τους.
Δεύτερον, λόγω της επικινδυνότητάς της υπάρχουσας θέσης, εμποδίζει την
ορατότητα των οχημάτων από την είσοδο-έξοδο Σούπερ Μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ,
Διεύθυνση Γεωργικής Οικονομίας, ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ και τα οχήματα που μπαίνουν και
βγαίνουν από την πάροδο της Κορίνθου».
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, ενημερώνει ότι «σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 688/2015 απόφαση του
Δ.Σ. Αιγιαλείας (Κανονιστική Πράξη Λειτουργίας Περιπτέρων, ΑΔΑ: ΩΖΡΖΩ6Χ-18 Ο
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) άρθρο 10, παρ.3: Θέσεις περιπτέρων-μετατόπιση
αυτών: «Οι υφιστάμενες θέσεις των ήδη λειτουργούντων περιπτέρων στο Δήμο
Αιγιαλείας, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι τη λήψη νεότερης επί του αυτού
αντικειμένου απόφασης από το Δ.Σ.».
Παρακάτω δε στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι: «Για τον καθορισμό των νέων
θέσεων προς τοποθέτηση ή μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνονται υπ’ όψη οι
συνθήκες ασφάλειας, κυκλοφορίας και αισθητικής εν γένει του περιβάλλοντος και
η αποδοτικότητα του περιπτέρου (άρθρο 19 παρ. 3 του Ν.Δ. 1044/71). Για την
τοποθέτηση ή τη μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψη η
επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με
αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε
σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση (Σ.τ.Ε. 3570/90). Η μετατόπιση
περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του
περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών
Κοινής Ωφέλειας Έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, ύστερα από

εισηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης δικαιούχων
(άρθρο 20 παρ. 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως ισχύει)».
Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, με την υφιστάμενη θέση του κουβουκλίου του
υπ’ όψη περιπτέρου, συντρέχουν λόγοι μη ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών και
των οχημάτων, καθότι με το κουβούκλιο καταλαμβάνεται ολόκληρο το πλάτος του
υφιστάμενου πεζοδρομίου και κρασπέδου».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Μετά από την αίτηση των ενδιαφερομένων κκ Γεωργίου, Νικολάου και
Παρασκευής
Στούμπου,
λαμβανομένου
υπόψη
και
το
αρ.
πρωτ.:
16305/17.06.2016 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι συντρέχουν λόγοι
μετατόπισης του περιπτέρου, καθότι «με την υφιστάμενη θέση του κουβουκλίου
του υπ’ όψη περιπτέρου, συντρέχουν λόγοι μη ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών
και των οχημάτων, καθότι με το κουβούκλιο καταλαμβάνεται ολόκληρο το πλάτος
του υφιστάμενου πεζοδρομίου και κρασπέδου» και μη γνωρίζοντας τα πλάτη των
πεζοδρομίων της περιοχής, καλούμε το αρμόδιο τμήμα ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, να υποδείξει νέα θέση
μετατόπισης του περιπτέρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων, καθώς και η απρόσκοπτη είσοδος στο ακίνητο των αιτούντων.
Μέχρι να γίνει η μετατόπιση του περιπτέρου να μεριμνήσετε για την
ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με τα δεδομένα του νέου
κανονισμού λειτουργίας του περιπτέρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2016
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
10η Αυγούστου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 52
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα (10) Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη,
και τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Αλεξόπουλο Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4)
Γιδάς Ιωάννης, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπης Αθανάσιος, 7) Κούρτης
Θεόδωρος και 8) Μπούλης Αντώνιος, μετά από την αριθ.πρωτ.:208/5.8.2016
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1
& 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα - Μπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω
κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το
Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.
Συνεπώς, αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην πρόταση των μελών του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Αιγίου περί έγκρισης αναγκαιότητας μίσθωσης οικοπέδου για δημιουργία
χώρου
στάθμευσης
αυτοκινήτων
στα
οικοδομικά
τετράγωνα
Παναγιωτοπούλων, Ανδρονοπούλου, Κλεομένους Οικονόμου και Βας.
Κωνσταντίνου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
κρίνεται απαραίτητη η έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης οικοπέδου για
δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης και
συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα Παναγιωτοπούλων, Ανδρονοπούλου,
Κλεομένους Οικονόμου και Βας. Κωνσταντίνου, για την εξυπηρέτηση δημοτών και
επισκεπτών, καθώς στην περιοχή λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου,
Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, Λογιστήριο, ΚΕΠ, κτίριο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», το
οποίο φιλοξενεί πολλές πολιτισμικές εκδηλώσεις, τράπεζες και γενικότερα
βρίσκεται το εμπορικό κέντρο της πόλης.
Λόγω της πυκνοκατοικημένης περιοχής υπάρχει οξυμένο κυκλοφοριακό
πρόβλημα που επιβαρύνεται με τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών, λόγω του
θέρους».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «κρίνεται απαραίτητη η έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης οικοπέδου
για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης και
συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα Παναγιωτοπούλων, Ανδρονοπούλου,

Κλεομένους Οικονόμου και Βας. Κωνσταντίνου, για την εξυπηρέτηση δημοτών και
επισκεπτών, καθώς στην περιοχή λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου,
Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, Λογιστήριο, ΚΕΠ, κτίριο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», το
οποίο φιλοξενεί πολλές πολιτισμικές εκδηλώσεις, τράπεζες και γενικότερα
βρίσκεται το εμπορικό κέντρο της πόλης.
Λόγω της πυκνοκατοικημένης περιοχής υπάρχει οξυμένο κυκλοφοριακό
πρόβλημα που επιβαρύνεται με τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών, λόγω του
θέρους».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, περί έγκρισης αναγκαιότητας μίσθωσης
οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στα οικοδομικά
τετράγωνα Παναγιωτοπούλων, Ανδρονοπούλου, Κλεομένους Οικονόμου και Βας.
Κωνσταντίνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2016
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
10η Αυγούστου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 53
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα (10) Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη,
και τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Αλεξόπουλο Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4)
Γιδάς Ιωάννης, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπης Αθανάσιος, 7) Κούρτης
Θεόδωρος και 8) Μπούλης Αντώνιος, μετά από την αριθ.πρωτ.:208/5.8.2016
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1
& 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα - Μπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω
κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το
Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.
Συνεπώς, αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην πρόταση των μελών του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Αιγίου περί έγκρισης αναγκαιότητας μίσθωσης οικοπέδου για δημιουργία
χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στα οικοδομικά τετράγωνα Κλεομένους
Οικονόμου, Βας. Κωνσταντίνου, Ελίκης, Αιγιαλέως και Ρήγα Φεραίου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Κρίνεται απαραίτητη η έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης οικοπέδου για
δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης του Αιγίου και
συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών: Κλεομένους
Οικονόμου, Βας. Κωνσταντίνου, Ελίκης, Αιγιαλέως και Ρήγα Φεραίου, για την
εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών, καθώς στην περιοχή λειτουργούν οι
υπηρεσίες ΔΟΥ, του υπεραστικού & Αστικού ΚΤΕΛ, του παραρτήματος Αιγίου του
Εμπορικού Επιμελητηρίου και γενικότερα είναι οι πλέον εμπορικοί δρόμοι με
συνέπεια το κυκλοφοριακό πρόβλημα να είναι οξυμένο και να επιδεινώνεται λόγω
θέρους με την αύξηση των επισκεπτών».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «Κρίνεται απαραίτητη η έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης οικοπέδου
για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης του Αιγίου
και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών: Κλεομένους
Οικονόμου, Βας. Κωνσταντίνου, Ελίκης, Αιγιαλέως και Ρήγα Φεραίου, για την
εξυπηρέτηση δημοτών και επισκεπτών, καθώς στην περιοχή λειτουργούν οι
υπηρεσίες ΔΟΥ, του υπεραστικού & Αστικού ΚΤΕΛ, του παραρτήματος Αιγίου του

Εμπορικού Επιμελητηρίου και γενικότερα είναι οι πλέον εμπορικοί δρόμοι με
συνέπεια το κυκλοφοριακό πρόβλημα να είναι οξυμένο και να επιδεινώνεται λόγω
θέρους με την αύξηση των επισκεπτών».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, περί έγκρισης αναγκαιότητας μίσθωσης
οικοπέδου για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στα οικοδομικά
τετράγωνα Κλεομένους Οικονόμου, Βας. Κωνσταντίνου, Ελίκης, Αιγιαλέως και
Ρήγα Φεραίου.

Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2016

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
10η Αυγούστου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 54
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα (10) Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη,
και τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Αλεξόπουλο Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4)
Γιδάς Ιωάννης, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπης Αθανάσιος, 7) Κούρτης
Θεόδωρος και 8) Μπούλης Αντώνιος, μετά από την αριθ.πρωτ.:208/5.8.2016
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σ. Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1
& 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα - Μπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω
κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το
Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.
Συνεπώς, αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού
Συλλόγου Αλυκής «Ο Άγιος Νικόλαος», περί τοποθέτησης κοίλου
κατόπτρου, επί της συμβολής των οδών Ποσειδώνος και της ανώνυμης
οδού μεταξύ του καταστήματος «Ορέστης» και της αποθήκης του Δήμου
Αιγιαλείας, στην περιοχή Αλυκής στη Δ.Κ. Αιγίου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυκής «Ο
Άγιος Νικόλαος», αιτείται περί τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου, επί της συμβολής
των οδών Ποσειδώνος και της ανώνυμης οδού μεταξύ του καταστήματος
«Ορέστης» και της αποθήκης του Δήμου Αιγιαλείας, στην περιοχή Αλυκής στη Δ.Κ.
Αιγίου.
Το τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, γνωμοδοτεί θετικά στο ανωτέρω αίτημα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «Ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυκής «Ο Άγιος
Νικόλαος», αιτείται περί τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου, επί της συμβολής των
οδών Ποσειδώνος και της ανώνυμης οδού μεταξύ του καταστήματος «Ορέστης»
και της αποθήκης του Δήμου Αιγιαλείας, στην περιοχή Αλυκής στη Δ.Κ. Αιγίου.

Το τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, γνωμοδοτεί θετικά στο ανωτέρω αίτημα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης στο αίτημα του Περιβαλλοντικού και
Πολιτιστικού Συλλόγου Αλυκής «Ο Άγιος Νικόλαος», περί τοποθέτησης κοίλου
κατόπτρου, επί της συμβολής των οδών Ποσειδώνος και της ανώνυμης οδού
μεταξύ του καταστήματος «Ορέστης» και της αποθήκης του Δήμου Αιγιαλείας,
στην περιοχή Αλυκής στη Δ.Κ. Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2016
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

