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ΑΠΟΦΑΣΗ 31
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση του Συμβούλου της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας κ. Αθανάσιου Κάλπη περί δημιουργίας
χώρου πεζοπορίας (πεζοδρομίου) στην Αλυκή»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το πρώτο θέμα (1 ο) θέμα
Εκτός Ημερησίας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα εντάσσεται σε αυτή, λόγω του
κατεπείγοντος και διαβάζει την εισήγηση του Συμβούλου κ. Αθανάσιου Κάλπη που
έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του, ο Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, κ.
Αθανάσιος Κάλπης αιτείται περί δημιουργίας χώρου πεζοπορίας (πεζοδρομίου) στην
Αλυκή.
Με αφορμή τον καινούριο ασφαλτοτάπητα στο δρόμο της Αλυκής από το
δυτικό μέχρι το ανατολικό άκρο της, προτείνεται στο Συμβούλιο η λήψη απόφασης
περί δημιουργίας πεζόδρομου προς το μέρος της λίμνης πλάτους περίπου 2.00
μέτρων που θα καταλαμβάνει μέρος του δρόμου, ώστε να μπορούν οι συμπολίτες
να κάνουν πεζοπορία ανενόχλητοι και χωρίς κίνδυνο από τα διερχόμενα οχήματα.
Σε πρώτη φάση άμεσα και με μικρό κόστος μπορεί να γίνει:
1. Διαγράμμιση επί του δρόμου σε απόσταση από το άκρο του, προς τη λίμνη
περίπου 2,00 μέτρα, όπως φαίνεται στην αεροφωτογραφία και σε μήκος
περίπου 750 μέτρα.
2. Επί της γραμμής αυτής ανά αποστάσεις να τοποθετηθούν κολωνάκια
πλαστικά ανακλαστικά για διαχωρισμό του πεζοδρομίου από τον υπόλοιπο
δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων.
3. Η πεζοδρόμηση θα αρχίζει από το δυτικό άκρο της Αλυκής μέχρι το
ανατολικό (τέρμα του δρόμου).

4. Στην αρχή και το τέλος της διαδρομής τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης
κυκλοφορίας με ένδειξη πεζόδρομος και όριο ταχύτητας 30km/h όπως
φαίνεται στη φωτογραφία.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το εδ. ε, ια της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε η Προεδρεύουσα κα Μαρία
Μουντζουρούλια, σύμφωνα με την οποία ο Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου, κ. Αθανάσιος Κάλπης αιτείται περί δημιουργίας χώρου πεζοπορίας
(πεζοδρομίου) στην Αλυκή, με αφορμή τον καινούριο ασφαλτοτάπητα στο δρόμο
της Αλυκής από το δυτικό μέχρι το ανατολικό άκρο της προτείνεται στο Συμβούλιο
η λήψη απόφασης περί δημιουργίας πεζόδρομου προς το μέρος της λίμνης
πλάτους περίπου 2.00 μέτρα που θα καταλαμβάνει μέρος του δρόμου, ώστε να
μπορούν οι συμπολίτες να κάνουν πεζοπορία ανενόχλητοι και χωρίς κίνδυνο από
τα διερχόμενα οχήματα.
Σε πρώτη φάση άμεσα και με μικρό κόστος μπορεί να γίνει:
1. Διαγράμμιση επί του δρόμου σε απόσταση από το άκρο του, προς τη λίμνη
περίπου 2,00 μέτρ, όπως φαίνεται στην αεροφωτογραφία και σε μήκος
περίπου 750 μέτρα.
2. Επί της γραμμής αυτής ανά αποστάσεις να τοποθετηθούν κολωνάκια
πλαστικά ανακλαστικά για διαχωρισμό του πεζοδρομίου από τον υπόλοιπο
δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων.
3. Η πεζοδρόμηση θα αρχίζει από το δυτικό άκρο της Αλυκής μέχρι το
ανατολικό (τέρμα του δρόμου).
4. Στην αρχή και το τέλος της διαδρομής τοποθέτηση πινακίδων ρύθμισης
κυκλοφορίας με ένδειξη πεζόδρομος και όριο ταχύτητας 30km/h όπως
φαίνεται στη φωτογραφία, καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ. ε, ια της
παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά
από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του Σύμβουλου της
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, κ. Αθανάσιου Κάλπη περί δημιουργίας χώρου
πεζοπορίας (πεζοδρομίου) στην Αλυκή, από το δυτικό μέχρι το ανατολικό της
άκρο, όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2015
Η Προεδρεύουσα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 32
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα του
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ περί
παραχώρησης χώρου της πλατείας Υψηλών Αλωνίων την 28.05.2015 και
29.05.2015»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέμα Εκτός
Ημερησίας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα εντάσσεται σε αυτή, λόγω του
κατεπείγοντος και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του, ο ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ αιτείται την παραχώρηση
τμήματος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων την 28.05.2015 και 29.05.2015 με
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την συνδιοργάνωση μαζί με τη ΔΗΚΕΠΑ αγώνων
3χ3 με παιδικές μπασκέτες, για μικρές ηλικίες και ώρες 18:00 μ.μ.-23:00 μ.μ.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το εδ. ι της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε η Προεδρεύουσα κα Μαρία
Μουντζουρούλια, σύμφωνα με την οποία ο ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ αιτείται την
παραχώρηση τμήματος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων την 28.05.2015 και
29.05.2015 με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για συνδιοργάνωση μαζί με τη
ΔΗΚΕΠΑ, αγώνων 3χ3 με παιδικές μπασκέτες για μικρές ηλικίες, και ώρες 18:00
μ.μ.-23:00 μ.μ.
καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ. ι της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
περί παραχώρησης χώρου της πλατείας Υψηλών Αλωνίων την 28.05.2015 και
29.05.2015 για την συνδιοργάνωση μαζί με τη ΔΗΚΕΠΑ αγώνων 3χ3 με παιδικές
μπασκέτες, για μικρές ηλικίες, και ώρες 18:00 μ.μ.-23:00 μ.μ., ενώ για την
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υπεύθυνη είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 32/2015
Η Προεδρεύουσα
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ΑΠΟΦΑΣΗ 33
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Σπανού Αθανασίας και
Κωνσταντίνας του Σπυρίδωνος, περί ενοικίασης ιδιόκτητου οικοπέδου τους
επί της Κορίνθου στον Δήμο Αιγιαλείας, ως Δημοτικό Χώρο στάθμευσης»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Mε αίτησή τους οι κ.κ. Σπανού Αθανασία και Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνος
αιτούνται την παραχώρηση ιδιόκτητου οικοπέδου τους, επί της οδού Κορίνθου,
όπισθεν της επιχείρησης «ΘΡΑΚΑ», προς ενοικίαση στο Δήμο Αιγιαλείας, ως
Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης.
Στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει πρόβλημα με τα αυτοκίνητα που
παρκάρουν επί της Κορίνθου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κίνηση των
πεζών αλλά και των μαθητών του 1ου Λυκείου Αιγίου.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε η Προεδρεύουσα κα Μαρία
Μουντζουρούλια, σύμφωνα με την οποία οι κ.κ. Σπανού Αθανασία και
Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνος αιτούνται την παραχώρηση ιδιόκτητου οικοπέδου
τους, επί της οδού Κορίνθου, όπισθεν της επιχείρησης «ΘΡΑΚΑ», προς ενοικίαση
στο Δήμο Αιγιαλείας, ως Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης, διότι στη συγκεκριμένη
περιοχή, υπάρχει πρόβλημα με τα αυτοκίνητα που παρκάρουν επί της Κορίνθου, με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κίνηση των πεζών αλλά και των μαθητών του 1 ου
Λυκείου Αιγίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα των κ.κ. Σπανού Αθανασία
και Κωνσταντίνα του Σπυρίδωνος περί παραχώρησης ιδιόκτητου οικοπέδου τους,
επί της οδού Κορίνθου, όπισθεν της επιχείρησης «ΘΡΑΚΑ», προς ενοικίαση στο
Δήμο Αιγιαλείας, ως Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/2015
Η Προεδρεύουσα
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ΑΠΟΦΑΣΗ 34
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Πρασίνου Αντωνίας περί
μετακίνησης κάδου απορριμμάτων από την οδό Αιγιαλέως και
Φεϋζοπούλου»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το τρίτο (3 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Mε αίτησή της η κα Πρασίνου Αντωνία, κάτοικος Αιγίου, αιτείται περί
απομάκρυνσης κάδου απορριμμάτων επί της οδού Αιγιαλέως και Φεϋζοπούλου,
επικαλούμενη πρόβλημα υγείας.
Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας, διενεργήθηκε αυτοψία προκειμένου να
καθορισθεί νέα θέση για τους κάδους που βρίσκονται εκεί (συνημμένο σκαρίφημα,
θέση Α) και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
1. Η ύπαρξη ενός (1) κάδου απορριμμάτων και ενός (1) κάδου ανακύκλωσης
βρίσκονται και οι δύο στην απέναντι πλευρά και δεξιά σύμφωνα με την
κατεύθυνση των οχημάτων (φωτ.2,3,4).
2. Σε όλο το μήκος του δρόμου η στάθμευση των οχημάτων είναι στη δεξιά
πλευρά, ενώ ο δρόμος είναι μονής κατεύθυνσης με κατεύθυνση των
οχημάτων προς την οδό Σολωμού (φωτ.1).
3. Σε όλο το μήκος του δρόμου υπάρχουν οικίες με χαμηλά παράθυρα, γκαράζ
και μια επιχείρηση (σχολή TAE KWO DO) (φωτ.1,2,3,4).
4. Στην οδό Φεϋζοπούλου και στην ανάντη μεριά υπάρχουν με την σειρά δύο
είσοδοι για το κατάστημα χαρτικών και στην συνέχεια απαγόρευση για
παρκάρισμα λόγου εισόδου-εξόδου οχημάτων από την πολυκατοικία. Οπότε
η τοποθέτηση των κάδων επί της συγκεκριμένης οδού θα έχει σαν

αποτέλεσμα αυτό να γίνει σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την οδό
Αιγιαλέως όπου κινείται το απορριμματοφόρο όχημα.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η
τοποθέτηση των κάδων πρέπει να γίνει:
 Στην πλευρά της στάθμευσης των οχημάτων,
 Σε σημείο τέτοιο το οποίο να βρίσκεται κοντά στην πορεία του
απορριμματοφόρου οχήματος,
θεωρείται σαν η πλέον ενδεδειγμένη θέση των κάδων, αυτή στην οποία ήδη
βρίσκονται γεγονός που ενισχύεται και από το ότι οι κάδοι αυτοί κυρίως
συγκεντρώνουν τα απορρίμματα της πολυκατοικίας έμπροσθεν της οποίας
βρίσκονται αλλά και της ακριβώς απέναντί της.
Σαν δεύτερη εναλλακτική λύση για την τοποθέτηση αυτών, είναι να
τοποθετηθούν δεξιά και αριστερά στην έξοδο της οδού Φεϋζοπούλου και
συγκεκριμένα να παραμείνει ο κάδος ανακύκλωσης στο σημείο που βρίσκεται και ο
κάδος απορριμμάτων ακριβώς απέναντί του στην κατάντη και δεξιά πλευρά του
δρόμου (συνημμένο σκαρίφημα). Στην περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει να
τοποθετηθεί καθρέπτης στην απέναντι πλευρά της οδού, καθώς τα οχήματα που θα
εξέρχονται από την οδό Φεϋζοπούλου, θα έχουν μειωμένη ορατότητα για τα
κινούμενα οχήματα της οδού Αιγιαλέως.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τα εδ. ε, η, ια της παρ.2 του άρθρου 83
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε η Προεδρεύουσα κα Μαρία
Μουντζουρούλια, σύμφωνα με την οποία η κα Πρασίνου Αντωνία, κάτοικος Αιγίου,
αιτείται περί απομάκρυνσης κάδου απορριμμάτων επί της οδού Αιγιαλέως και
Φεϋζοπούλου, επικαλούμενη πρόβλημα υγείας και σύμφωνα με την Εισηγητική
Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας, που
διενεργήθηκε αυτοψία προκειμένου να καθορισθεί νέα θέση για τους κάδους που
βρίσκονται εκεί (συνημμένο σκαρίφημα, θέση Α) διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
5. Η ύπαρξη ενός (1) κάδου απορριμμάτων και ενός (1) κάδου ανακύκλωσης
βρίσκονται και οι δύο στην απέναντι πλευρά και δεξιά σύμφωνα με την
κατεύθυνση των οχημάτων (φωτ.2,3,4).
6. Σε όλο το μήκος του δρόμου η στάθμευση των οχημάτων είναι στη δεξιά
πλευρά, ενώ ο δρόμος είναι μονής κατεύθυνσης με κατεύθυνση των
οχημάτων προς την οδό Σολωμού (φωτ.1).
7. Σε όλο το μήκος του δρόμου υπάρχουν οικίες με χαμηλά παράθυρα, γκαράζ
και μια επιχείρηση (σχολή TAE KWO DO) (φωτ.1,2,3,4).
8. Στην οδό Φεϋζοπούλου και στην ανάντη μεριά υπάρχουν με την σειρά δύο
είσοδοι για το κατάστημα χαρτικών και στην συνέχεια απαγόρευση για
παρκάρισμα λόγου εισόδου-εξόδου οχημάτων από την πολυκατοικία. Οπότε
η τοποθέτηση των κάδων επί της συγκεκριμένης οδού θα έχει σαν
αποτέλεσμα αυτό να γίνει σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την οδό
Αιγιαλέως όπου κινείται το απορριμματοφόρο όχημα.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η
τοποθέτηση των κάδων πρέπει να γίνει:
 Στην πλευρά της στάθμευσης των οχημάτων,
 Σε σημείο τέτοιο το οποίο να βρίσκεται κοντά στην πορεία του
απορριμματοφόρου οχήματος,
θεωρείται σαν η πλέον ενδεδειγμένη θέση των κάδων, αυτή στην οποία ήδη
βρίσκονται γεγονός που ενισχύεται και από το ότι οι κάδοι αυτοί κυρίως
συγκεντρώνουν τα απορρίμματα της πολυκατοικίας έμπροσθεν της οποίας
βρίσκονται αλλά και της ακριβώς απέναντί της.
Σαν δεύτερη εναλλακτική λύση για την τοποθέτηση αυτών, είναι να
τοποθετηθούν δεξιά και αριστερά στην έξοδο της οδού Φεϋζοπούλου και
συγκεκριμένα να παραμείνει ο κάδος ανακύκλωσης στο σημείο που βρίσκεται και ο
κάδος απορριμμάτων ακριβώς απέναντί του στην κατάντη και δεξιά πλευρά του
δρόμου (συνημμένο σκαρίφημα). Στην περίπτωση όμως αυτή θα πρέπει να
τοποθετηθεί καθρέπτης στην απέναντι πλευρά της οδού, καθώς τα οχήματα που θα

εξέρχονται από την οδό Φεϋζοπούλου, θα έχουν μειωμένη ορατότητα για τα
κινούμενα οχήματα της οδού Αιγιαλέως.
καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ. ε, η, ια της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση αρνητικής του γνώμης, στο αίτημα της κας Πρασίνου
Αντωνίας περί μετακίνησης κάδου απορριμμάτων από την οδό Αιγιαλέως και
Φεϋζοπούλου, σύμφωνα και με την εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2015
Η Προεδρεύουσα

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 35
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα του 7ου Νηπιαγωγείου Αιγίου περί
τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων στη συμβολή των οδών Ρήγας
Φεραίου & Αναπαύσεως»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το τέταρτο (4 ο) θέμα
Ημερησίας Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Mε αίτησή του το 7ο Νηπιαγωγείο Αιγίου, αιτείται περί τοποθέτησης
πληροφοριακών πινακίδων που θα αναγράφουν «7 ο Νηπιαγωγείο» στη συμβολή
των οδών Ρήγα Φεραίου & Αναπαύσεως, καθώς πολλοί είναι αυτοί που δεν
γνωρίζουν την ύπαρξη του Νηπιαγωγείου στην περιοχή και δυσκολεύονται να το
βρουν.
Επιπλέον το 7ο Νηπιαγωγείο ζητά αν υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί στον
αύλειο χώρο του στρογγυλό χαλικάκι.
Σύμφωνα με αυτοψία της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, γνωμοδοτεί
θετικά για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων που θα αναγράφουν «7ο
Νηπιαγωγείο» στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου & Αναπαύσεως και επί της
οδού Αναπαύσεως στο ύψος του Νηπιαγωγείου.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε η Προεδρεύουσα κα Μαρία
Μουντζουρούλια, σύμφωνα με την οποία το 7ο Νηπιαγωγείο Αιγίου, αιτείται περί
τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων που θα αναγράφουν «7 ο Νηπιαγωγείο»
στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου & Αναπαύσεως, διότι πολλοί είναι αυτοί που

δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του Νηπιαγωγείου στην περιοχή και δυσκολεύονται να
το βρουν.
Επιπλέον το 7ο Νηπιαγωγείο ζητά αν υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί στον
αύλειο χώρο του στρογγυλό χαλικάκι.
Σύμφωνα με αυτοψία της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, γνωμοδοτεί
θετικά για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων που θα αναγράφουν «7ο
Νηπιαγωγείο» στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου & Αναπαύσεως και επί της
οδού Αναπαύσεως στο ύψος του Νηπιαγωγείου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
εδ. ε, της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του 7ου Νηπιαγωγείου Αιγίου
περί τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων στη συμβολή των οδών Ρήγας
Φεραίου & Αναπαύσεως.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2015
Η Προεδρεύουσα

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 36
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Αιτήσεις προς μίσθωση κοινόχρηστων χώρων σε
αιγιαλούς & παραλίες της Δ.Ε. Αιγίου Δ. Αιγιαλείας»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και συνέχεια σχετικών
αιτήσεων που κοινοποιήθηκαν από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και
αφορούσαν μίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε αιγιαλούς – παραλίες της Δ.Ε.
Αιγίου από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του υπ’ αριθ. (2) ανωτέρω σχετικού, οι υπογράφοντες μηχανικοί της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αιγιαλείας: 1) Γεώργιος Γεωργουσόπουλος και 2)
Βασίλειος Δρύλλης, έπειτα από το υπ’ αριθ. (1) ανωτέρω σχετικό έγγραφο,
διενεργήσαμε επιτόπου αυτοψίες στα Καταστήματα αυτά, όπου και διαπιστώσαμε
τα κάτωθι:
1) Παραλία Τεμένης
οβελιστήριο) «Ιτιές»

–

Αθανάσιος

Αναστασόπουλος

(σχετ. η αριθ. πρωτ. 4228/13–02–2015 αίτηση του
Αναστασόπουλου)
 Φ.Ε.Κ. καθορισμού αιγιαλού:
465Δ’/07–09–1978
 Αιτούμενη κατάληψη:
 Κατά την αυτοψία βρέθηκαν:

40,00 m2 για τρ./καθ.

κ.

(καφέ

–

Αθανασίου

 Κατάληψη με τρ./καθ.

ΚΑΜΙΑ

 Κατάληψη με ομπρ./ξαπλ.

ΚΑΜΙΑ

 Προτεινόμενη κατάληψη (βλ. σκαρίφημα 1 – λαμβάνοντας υπ’ όψη την
ισχύουσα Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος (αριθ. πρωτ.
17844/05–09–2008) που προβλέπει δυνατότητα για Εμβαδόν Εξωτερικού
Χώρου παραλίας 40,00 m2)
 Χώρος ανάπτυξης τρ./καθ.: 3,50 m μήκος x 11,40 m πλάτος = 39,90 m2
Χορήγηση άδειας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα είναι
δυνατή μόνον αφού προηγουμένως τροποποιηθεί κατάλληλα το άρθρο
2 της υπ’ αριθ. (2) ανωτ. σχετική Κ.Υ.Α.
Κατά τη σύνταξη της παρούσας, η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
στους παραχωρούμενους βάσει της ανωτ. Κ.Υ.Α. χώρους αιγιαλού και
παραλίας δεν αποτελεί προβλεπόμενη δραστηριότητα.
 Χώρος ανάπτυξης ομπρ./ξαπλ.: 0,00 m2
 Κατά την αυτοψία υπήρχαν ελαφρά μεταλλικά πλαίσια εκατέρωθεν του
χώρου και εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εντός του χώρου.
2) Παραλία Αιγίου (Οδός Ποσειδώνος, αριθ. 86) – Περσίδης Ιωσήφ
«Ανεμολόγιο»
(σχετ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 5178/20–02–2015 αίτηση του κ. Περσίδη
Ιωσήφ)
 Φ.Ε.Κ. καθορισμού αιγιαλού: δεν υπάρχει καθορισμός αιγιαλού
 Αιτούμενη κατάληψη: 87,50 m2 για ξαπλ./ομπρ.
 Κατά την αυτοψία βρέθηκαν:
 Κατάληψη με τρ./καθ.
 Κατάληψη με ομπρ./ξαπλ.

ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ

 Προτεινόμενη κατάληψη (βλ. σκαρίφημα 2 – λαμβάνοντας υπ’ όψη την
ισχύουσα Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος (αριθ. πρωτ.
52013/14–01–2015) που προβλέπει δυνατότητα για Εμβαδόν Εξωτερικού
Χώρου παραλίας 48,00 m2)
 Χώρος ανάπτυξης τρ./καθ.: 0,00 m2
 Χώρος ανάπτυξης ομπρ./ξαπλ.:12,00 mμήκος x 4,00m πλάτος=48,00m2
3) Παραλία Βαλιμιτίκων – Βασ. Σωτηροπούλου «Το αγκίστρι» (σχετ.
η αριθ. πρωτ. 2471/28–01–2015 αίτηση της Βασ. Σωτηροπούλου)
 Φ.Ε.Κ. καθορισμού αιγιαλού: 6Δ’/13–01–1981
 Αιτούμενη κατάληψη: 42,00 m2 για τρ./καθ.
 Κατά την αυτοψία βρέθηκαν:
 Κατάληψη με τρ./καθ.
 Κατάληψη με ομπρ./ξαπλ.

ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ

 Προτεινόμενη κατάληψη
Λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι έμπροσθεν της εν λόγω επιχείρησης
το πλάτος του αιγιαλού είναι περίπου 5,00 m, δεν δύναται να χορηγηθεί
άδεια μίσθωσης του αιτούμενου χώρου, καθότι δεν εξασφαλίζεται η
προβλεπόμενη από το Άρθρο 9, παρ. (β) της υπ’ αριθ. (2) ανωτ. σχετικής ΚΥΑ
«ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5)
μέτρων, από την ακτογραμμή για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την
αποφυγή ατυχημάτων».

 Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε στον εν λόγω χώρο μεταλλική κατασκευή
τύπου πέργκολας, με διαμόρφωση πλατφόρμας με ξύλινα στοιχεία και κάλυψη
οροφής από υφασμάτινα στοιχεία.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τα εδ. β,γ της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την έκθεση αυτοψίας του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας που διάβασε η
Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια και σε συνέχεια σχετικών αιτήσεων που
κοινοποιήθηκαν από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και αφορούσαν μίσθωση
κοινοχρήστων χώρων σε αιγιαλούς – παραλίες της Δ.Ε. Αιγίου από Καταστήματα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθ. (2) ανωτέρω
σχετικού, οι υπογράφοντες μηχανικοί της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ.
Αιγιαλείας: 1) Γεώργιος Γεωργουσόπουλος και 2) Βασίλειος Δρύλλης, έπειτα από
το υπ’ αριθ. (1) ανωτέρω σχετικό έγγραφο, διενεργήσανε επιτόπου αυτοψίες στα
Καταστήματα αυτά, όπου και διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
1) Παραλία Τεμένης
οβελιστήριο) «Ιτιές»

–

Αθανάσιος

Αναστασόπουλος

(σχετ. η αριθ. πρωτ. 4228/13–02–2015 αίτηση του
Αναστασόπουλου)
 Φ.Ε.Κ. καθορισμού αιγιαλού:
465Δ’/07–09–1978
 Αιτούμενη κατάληψη:

κ.

(καφέ

–

Αθανασίου

40,00 m2 για τρ./καθ.

 Κατά την αυτοψία βρέθηκαν:
 Κατάληψη με τρ./καθ.

ΚΑΜΙΑ

 Κατάληψη με ομπρ./ξαπλ.

ΚΑΜΙΑ

 Προτεινόμενη κατάληψη (βλ. σκαρίφημα 1 – λαμβάνοντας υπ’ όψη την
ισχύουσα Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος (αριθ. πρωτ.
17844/05–09–2008) που προβλέπει δυνατότητα για Εμβαδόν Εξωτερικού
Χώρου παραλίας 40,00 m2)
 Χώρος ανάπτυξης τρ./καθ.: 3,50 m μήκος x 11,40 m πλάτος = 39,90 m2
Χορήγηση άδειας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα είναι
δυνατή μόνον αφού προηγουμένως τροποποιηθεί κατάλληλα το άρθρο
2 της υπ’ αριθ. (2) ανωτ. σχετική Κ.Υ.Α.
Κατά τη σύνταξη της παρούσας, η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
στους παραχωρούμενους βάσει της ανωτ. Κ.Υ.Α. χώρους αιγιαλού και
παραλίας δεν αποτελεί προβλεπόμενη δραστηριότητα.
 Χώρος ανάπτυξης ομπρ./ξαπλ.: 0,00 m2
 Κατά την αυτοψία υπήρχαν ελαφρά μεταλλικά πλαίσια εκατέρωθεν του
χώρου και εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού εντός του χώρου.
2) Παραλία Αιγίου (Οδός Ποσειδώνος, αριθ. 86) – Περσίδης Ιωσήφ
«Ανεμολόγιο»
(σχετ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 5178/20–02–2015 αίτηση του κ. Περσίδη
Ιωσήφ)
 Φ.Ε.Κ. καθορισμού αιγιαλού: δεν υπάρχει καθορισμός αιγιαλού
 Αιτούμενη κατάληψη: 87,50 m2 για ξαπλ./ομπρ.
 Κατά την αυτοψία βρέθηκαν:
 Κατάληψη με τρ./καθ.
 Κατάληψη με ομπρ./ξαπλ.

ΚΑΜΙΑ
ΚΑΜΙΑ

 Προτεινόμενη κατάληψη (βλ. σκαρίφημα 2 – λαμβάνοντας υπ’ όψη την
ισχύουσα Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος (αριθ. πρωτ.
52013/14–01–2015) που προβλέπει δυνατότητα για Εμβαδόν Εξωτερικού
Χώρου παραλίας 48,00 m2)
 Χώρος ανάπτυξης τρ./καθ.: 0,00 m2
 Χώρος ανάπτυξης ομπρ./ξαπλ.:12,00 mμήκος x 4,00m πλάτος=48,00m2
3) Παραλία Βαλιμιτίκων – Βασ. Σωτηροπούλου «Το αγκίστρι» (σχετ.
η αριθ. πρωτ. 2471/28–01–2015 αίτηση της Βασ. Σωτηροπούλου)
 Φ.Ε.Κ. καθορισμού αιγιαλού: 6Δ’/13–01–1981
 Αιτούμενη κατάληψη: 42,00 m2 για τρ./καθ.
 Κατά την αυτοψία βρέθηκαν:
 Κατάληψη με τρ./καθ.

ΚΑΜΙΑ

 Κατάληψη με ομπρ./ξαπλ.

ΚΑΜΙΑ

 Προτεινόμενη κατάληψη
Λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι έμπροσθεν της εν λόγω επιχείρησης
το πλάτος του αιγιαλού είναι περίπου 5,00 m, δεν δύναται να χορηγηθεί
άδεια μίσθωσης του αιτούμενου χώρου, καθότι δεν εξασφαλίζεται η
προβλεπόμενη από το Άρθρο 9, παρ. (β) της υπ’ αριθ. (2) ανωτ. σχετικής ΚΥΑ
«ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής, πλάτους τουλάχιστον πέντε (5)
μέτρων, από την ακτογραμμή για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την
αποφυγή ατυχημάτων».
 Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε στον εν λόγω χώρο μεταλλική κατασκευή
τύπου πέργκολας, με διαμόρφωση πλατφόρμας με ξύλινα στοιχεία και κάλυψη
οροφής από υφασμάτινα στοιχεία, καθώς επίσης και τις διατάξεις των εδ. β,γ,
της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά
από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, για προτεινόμενη κατάληψη στην παραλία
Αιγίου (Οδός Ποσειδώνος, αριθ. 86), στο κατάστημα του Περσίδη Ιωσήφ
«Ανεμολόγιο», (βλ. σκαρίφημα 2 – λαμβάνοντας υπ’ όψη την ισχύουσα Άδεια
Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος (αριθ. πρωτ. 52013/14–01–2015) που
προβλέπει δυνατότητα για Εμβαδόν Εξωτερικού Χώρου παραλίας 48,00 m2)
 Χώρος ανάπτυξης τρ./καθ.: 0,00 m2
 Χώρος ανάπτυξης ομπρ./ξαπλ.:12,00 mμήκος x 4,00m πλάτος=48,00m2
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2015
Η Προεδρεύουσα

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 37
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα του κ. Κατσίβαλη Αλέξανδρου περί
χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 10»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το έκτο (6 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Mε αίτησή του ο κ. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αιτείται περί χορήγησης θέσης
στάθμευσης επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 10.
Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση
θέσης στάθμευσης στον κ. Κατσιβάλη Αλέξανδρο για την εξυπηρέτηση της
αδερφής του κας Κατσιβάλη Ελένης, η οποία διαμένει μόνιμα μαζί του, όπως
δηλώνει υπεύθυνα με την από 16.04.2015 υπεύθυνη δήλωσή του. Η κα Κατσιβάλη
Ελένη σύμφωνα με την από 07.07.2014 γνωμάτευση της Διεύθυνσης αναπηρίας
και ιατρικής εργασίας πάσχει από ασθένεια με συνολική αναπηρία 81%.
Για το Δήμο Αιγιαλείας ισχύουν οι παρακάτω κανονιστικές αποφάσεις:
 με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
αποφασίστηκε ότι «εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτων χορηγείται ύστερα από αίτηση μόνο σε άτομα με Ειδικές
Ανάγκες Α.Μ.Ε.Α., στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν
άδεια πολεοδομίας για πάρκινγκ στην οικοδομή τους.
 Με την υπ’ αριθμ.205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η
οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 192/2007 αποφασίστηκε
ότι «για το σκέλος που αφορά την χορήγηση θέσης στάθμευσης σε
ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες Α.Μ.Ε.Α. με
ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.

Η θέση που προτείνεται από την υπηρεσία για τη χορηγούμενη θέση
στάθμευσης είναι απέναντι από το κτίσμα που βρίσκεται στην οδό Μάρκου
Μπότσαρη 10 και φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες. Η εν λόγω θέση θα
οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος διαστάσεων 2,50*5,50 μέτρων,
ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επι στύλου στην οποία θα αναφέρεται η πινακίδα
του οχήματος εξυπηρέτησης και ο αριθμός της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε το αίτημα του κ. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και την έκθεση
αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας, που διάβασε η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια, η
οποία έκθεση αυτοψίας γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση θέσης στάθμευσης
στον κ. Κατσιβάλη Αλέξανδρο για την εξυπηρέτηση της αδερφής του κας
Κατσιβάλη Ελένης, η οποία διαμένει μόνιμα μαζί του, όπως δηλώνει υπεύθυνα με
την από 16.04.2015 υπεύθυνη δήλωσή του. Η κα Κατσιβάλη Ελένη σύμφωνα με
την από 07.07.2014 γνωμάτευση της Διεύθυνσης αναπηρίας και ιατρικής εργασίας
πάσχει από ασθένεια με συνολική αναπηρία 81%.
Για το Δήμο Αιγιαλείας ισχύουν οι παρακάτω κανονιστικές αποφάσεις:
 με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
αποφασίστηκε ότι «εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτων χορηγείται ύστερα από αίτηση μόνο σε άτομα με Ειδικές
Ανάγκες Α.Μ.Ε.Α., στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν
άδεια πολεοδομίας για πάρκινγκ στην οικοδομή τους.
 Με την υπ’ αριθμ.205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η
οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 192/2007 αποφασίστηκε
ότι «για το σκέλος που αφορά την χορήγηση θέσης στάθμευσης σε
ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες Α.Μ.Ε.Α. με
ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.
Η θέση που προτείνεται από την υπηρεσία για τη χορηγούμενη θέση
στάθμευσης είναι απέναντι από το κτίσμα που βρίσκεται στην οδό Μάρκου
Μπότσαρη 10 και φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες. Η εν λόγω θέση θα
οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος διαστάσεων 2,50*5,50 μέτρων,
ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επι στύλου στην οποία θα αναφέρεται η πινακίδα
του οχήματος εξυπηρέτησης και ο αριθμός της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του κ. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 10. Όλες οι
περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2015
Η Προεδρεύουσα

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 38
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα του κ. Μπελεζώνη Θεοφάνη περί
χορήγησης θέσεως στάθμευσης στην οδό Ολύμπου 7»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το όγδοο (8 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του ο κ. Μπελεζώνης Θεοφάνης αιτείται περί χορήγησης θέσεως
στάθμευσης στην οδό Ολύμπου 7, για διευκόλυνση ασθενούς.
Για το Δήμο Αιγιαλείας ισχύουν οι παρακάτω κανονιστικές αποφάσεις:
 με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
αποφασίστηκε ότι «εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτων χορηγείται ύστερα από αίτηση μόνο σε άτομα με Ειδικές
Ανάγκες Α.Μ.Ε.Α., στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν
άδεια πολεοδομίας για πάρκινγκ στην οικοδομή τους.
 Με την υπ’ αριθμ.205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η
οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 192/2007 αποφασίστηκε
ότι «για το σκέλος που αφορά την χορήγηση θέσης στάθμευσης σε
ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες Α.Μ.Ε.Α. με
ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.
Σύμφωνα με αυτοψία της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, γνωμοδοτεί αρνητικά, διότι από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που
προσκομίστηκαν δεν προκύπτει το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε το αίτημα του κ. του κ. Μπελεζώνη Θεοφάνη που διάβασε η
Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια, περί χορήγησης θέσεως στάθμευσης
στην οδό Ολύμπου 7, για διευκόλυνση ασθενούς και έλαβε υπόψη τις κάτωθι
κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου Αιγιαλείας:
 με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
αποφασίστηκε ότι «εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτων χορηγείται ύστερα από αίτηση μόνο σε άτομα με Ειδικές
Ανάγκες Α.Μ.Ε.Α., στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν
άδεια πολεοδομίας για πάρκινγκ στην οικοδομή τους.
 Με την υπ’ αριθμ.205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η
οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 192/2007 αποφασίστηκε
ότι «για το σκέλος που αφορά την χορήγηση θέσης στάθμευσης σε
ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες Α.Μ.Ε.Α. με
ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%,
καθώς και την αυτοψία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας,
η οποία γνωμοδοτεί αρνητικά, διότι από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που
προσκομίστηκαν δεν προκύπτει το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας και σύμφωνα με
τις διατάξεις του εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση αρνητικής του γνώμης, στο αίτημα του κ. Μπελεζώνη
Θεοφάνη περί χορήγησης θέσεως στάθμευσης στην οδό Ολύμπου 7.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2015
Η Προεδρεύουσα

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 39
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα του κ. Αμορούζου Ιωάννη περί
απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου κατοικίας επί τηε οδού
Επισκόπου Τιμοθέου 37»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το έννατο (9 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του ο κ. Αμορούζου Ιωάννης αιτείται περί απαγόρευσης στάθμευσης
έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Επισκόπου
Τιμοθέου 37.
Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Αιγιαλείας, διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του πεζοδρομίου εκατέρωθεν της
εισόδου της κατοικίας επί της οδού Επισκόπου Τιμοθέου 37, στην Δ.Κ. Αιγίου, είναι
περίπου 40 εκατοστά. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην είσοδο της
κατοικίας από υποβασταζόμενο άτομο, κάνοντας χρήση του πεζοδρομίου, όπως
φαίνεται και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.
Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά στην απαγόρευση της στάθμευσης
οχημάτων έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας και για πλάτος 1,50 μέτρα, έτσι
ώστε να μπορεί να εισέρχονται και να εξέρχονται από την κατοικία ελεύθερα οι
διαμένοντες αλλά και οι επισκέπτες αυτής.
Η εν λόγο απαγόρευση της στάθμευσης θα υλοποιηθεί με ισομήκη κίτρινη
διαγράμμιση επί του οδοστρώματος εν τα έξοδα θα βαρύνουν τον αιτούντα.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε το αίτημα του κ. του κ. Αμορούζου Ιωάννη που διάβασε η
Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια, περί απαγόρευσης στάθμευσης
έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Επισκόπου
Τιμοθέου 37 και σύμφωνα με αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας, διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του πεζοδρομίου
εκατέρωθεν της εισόδου της κατοικίας επί της οδού Επισκόπου Τιμοθέου 37, στην
Δ.Κ. Αιγίου, είναι περίπου 40 εκατοστά. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η
πρόσβαση στην είσοδο της κατοικίας από υποβασταζόμενο άτομο, κάνοντας χρήση
του πεζοδρομίου, όπως φαίνεται και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.
Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά στην απαγόρευση της στάθμευσης
οχημάτων έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας και για πλάτος 1,50 μέτρα, έτσι
ώστε να μπορεί να εισέρχονται και να εξέρχονται από την κατοικία ελεύθερα οι
διαμένοντες αλλά και οι επισκέπτες αυτής.
Η εν λόγο απαγόρευση της στάθμευσης θα υλοποιηθεί με ισομήκη κίτρινη
διαγράμμιση επί του οδοστρώματος εν τα έξοδα θα βαρύνουν τον αιτούντα, καθώς
επίσης και τις διατάξεις του εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του κ. Αμορούζου Ιωάννη
περί απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου κατοικίας επί τηε οδού
Επισκόπου Τιμοθέου 37.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2015
Η Προεδρεύουσα

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 40
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα της κας Παναγιωτακοπούλου Άρτεμις περί
απαγόρευσης στάθμευσης επί της παρόδου Αγίων Αποστόλων»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το δέκατο (10 ο) θέμα
Ημερησίας Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της η κα Παναγιωτακοπούλου Άρτεμις αιτείται την απαγόρευση
στάθμευσης επί της παρόδου Αγ. Αποστόλων και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά
της ιδιοκτησίας της, διότι σταθμεύουν αυτοκίνητα άνωθεν του υδρομέτρου με
αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη από τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑ η μέτρηση της
κατανάλωσης του νερού, επιβαρύνοντας την κατά προσέγγιση κατανάλωση αυτού.
Επιπλέον επί της πλευράς της οικίας της που συνορεύει με την ανωτέρω οδό
καταλήγουν οι υδροροές και οι σωλήνες αποχέτευσης. Το παρκάρισμα των
αυτοκινήτων σε αυτό το σημείο έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των ανωτέρω
σωλήνων για την αντικατάσταση των οποίων επιβαρύνεται η αιτούντα.
Κατόπιν αυτοψίας της, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιάλειας,
γνωμοδοτεί αρνητικά για την απαγόρευση στάθμευσης επί της παρόδου Αγ.
Αποστόλων και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά της ιδιοκτησίας της κας
Παναγιωτακοπούλου Άρτεμις-Αγγελικής, διότι δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε το αίτημα της κας Παναγιωτακοπούλου Άρτεμις που διάβασε η
Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζορούλια, περί απαγόρευσης στάθμευσης επί της
παρόδου Αγ. Αποστόλων και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά της ιδιοκτησίας της,
διότι σταθμεύουν αυτοκίνητα άνωθεν του υδρομέτρου με αποτέλεσμα να

καθίσταται αδύνατη από τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑ η μέτρηση της κατανάλωσης
του νερού, επιβαρύνοντας την κατά προσέγγιση κατανάλωση αυτού.
Επιπλέον επί της πλευράς της οικίας της που συνορεύει με την ανωτέρω οδό
καταλήγουν οι υδροροές και οι σωλήνες αποχέτευσης. Το παρκάρισμα των
αυτοκινήτων σε αυτό το σημείο έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των ανωτέρω
σωλήνων για την αντικατάσταση των οποίων επιβαρύνεται η αιτούντα.
Λαμβάνοντας υπόψη και την αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αιγιάλειας, η οποία γνωμοδοτεί αρνητικά για την απαγόρευση στάθμευσης επί της
παρόδου Αγ. Αποστόλων και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά της ιδιοκτησίας της
κας Παναγιωτακοπούλου Άρτεμις-Αγγελικής, διότι δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ. ε της παρ.2 του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την
έκφραση
αρνητικής
του
γνώμης,
στο
αίτημα
της
κας
Παναγιωτακοπούλου Άρτεμις περί απαγόρευσης στάθμευσης επί της παρόδου
Αγίων Αποστόλων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2015
Η Προεδρεύουσα

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 41
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα εικοσιεπτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Μαρία
Μουντζουρούλια
Προεδρεύουσα,
2)Παναγιώτης
Αλεξόπουλος,
3)Βασιλική
Βελαώρα, 4)Ιωάννης Γιδάς, 5)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη, 6)Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 7)Αθανάσιος Κάλπης, 8)Θεόδωρος Κούρτης και 9)Αντώνιος
Μπούλης μετά από την αριθ.πρωτ.:154/12.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου
αυτού κ. Ανδρέα 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 Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος και Αλεξόπουλος Γεώργιος, λόγω κωλύματος.
Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος»
Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το ενδέκατο (11 ο) θέμα
Ημερησίας Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Η αρμόδια Αντιδήμαρχος κα Βασιλική Ψυχράμη, με έγγραφό της, διαβίβασε
πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων που αιτούνται άδειες
λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, προκειμένου να αποφασιστεί η
χορήγηση αυτών.
Το Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας
μουσικών οργάνων στους κατωτέρω:
1) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.-ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ Π. Ο.Ε., για το επί της οδού
Ζωοδόχου Πηγής 107-109 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», με διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΘΗΚΗ».
2) ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη, για το επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής
53 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», με διακριτικό τίτλο
«BALUXE».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β της παρ.1 του άρθρου 83 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), καλείστε όπως
αποφασίσετε για την προέγκριση ίδρυσης των ανωτέρω καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Μετά από τα ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, και έλαβε υπόψη του τις αρ.
πρωτ.: 13394/23.04.2015 και 15103/05.05.2015 αντίστοιχα, αιτήσεις με τα
συνημμένα δικαιολογητικά και τις σχετικές βεβαιώσεις από την Ταμειακή Υπηρεσία
του Δήμου Αιγιαλείας περί μη οφειλής των και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
εδ.β της παρ.1 του άρθρου 83 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), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος στους κάτωθι:
1) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.-ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ Π. Ο.Ε., για το επί της οδού
Ζωοδόχου Πηγής 107-109 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», με διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΘΗΚΗ».
2) ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη, για το επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής
53 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», με διακριτικό τίτλο
«BALUXE».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2015
Η Προεδρεύουσα

Τα Μέλη

