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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δεκατρείς (13) Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους
κ.κ.: 1)Ανδρέα Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Ιωάννη Γιδά, 3)Αντώνιο Μπούλη 4)Βασιλική
Βελαώρα, 5)Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6)Κούρτης Θεόδωρος, 7)Μουντζουρούλια
Μαρία, 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισσάβετ, μετά
από την αριθ.πρωτ.:379/13.11.2015 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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος και Αθανάσιος Κάλπης, 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος».
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 εισήγηση που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών & Απασχόλησης & Τουρισμού, μας
διαβίβασε πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων που αιτούνται
περί Χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων 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 στον κατωτέρω:
1) Πέτρο Μουντζουρούλια του Σπήλιου, για κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες Πολιτών και γευμάτων από κυλικείο» που
βρίσκεται εντός του κλειστού Γυμναστηρίου Αιγίου, στο Αίγιο και στην
περιοχή «ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ»
Μετά το αριθμ. πρωτ.: 2867/6.11.2015 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας
Δόμησης, περί χορήγησης χρήσης γης, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου, καλείται να αποφασίσει την προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου,
στον κατωτέρο:
1) Πέτρο Μουντζουρούλια του Σπήλιου, για κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες Πολιτών και γευμάτων από κυλικείο» που

βρίσκεται εντός του κλειστού Γυμναστηρίου Αιγίου, στο Αίγιο και στην
περιοχή «ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. α της παρ.1 του άρθρου 83 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καλείστε όπως αποφασίσετε για την
προέγκριση ίδρυσης του ανωτέρω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Μετά από τα ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών & Απασχόλησης &
Τουρισμού, την οποία διάβασε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σοφέτης, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Τη
χορήγηση
προέγκρισης
ίδρυσης
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος στον κάτωθι:
1) Πέτρο Μουντζουρούλια του Σπήλιου, για κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες Πολιτών και γευμάτων από κυλικείο» που
βρίσκεται εντός του κλειστού Γυμναστηρίου Αιγίου, στο Αίγιο και στην
περιοχή «ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ»
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2015
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δεκατρείς (13) Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους
κ.κ.: 1)Ανδρέα Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Ιωάννη Γιδά, 3)Αντώνιο Μπούλη 4)Βασιλική
Βελαώρα, 5)Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6)Κούρτης Θεόδωρος, 7)Μουντζουρούλια
Μαρία, 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισσάβετ, μετά
από την αριθ.πρωτ.:379/13.11.2015 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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος και Αθανάσιος Κάλπης, 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 και τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα της εταιρείας The White Fantasy περί
παραχώρησης
της
πλατείας
Υψηλών
Αλωνίων
για
λειτουργία
Χριστουγεννιάτικου Χωριού στο Αίγιο ».
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 που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Mε αίτησή της η εταιρεία “The Whte Fantasy” αιτείται την παροχή της
πλατείας Υψηλών Αλωνίων ώστε να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει
χριστουγεννιάτικο πάρκο κατά τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς από 10.12.2015 έως 10.01.2016. Το χριστουγεννιάτικο θεματικό
πάρκο θα αναπτυχθεί σε όλη την πλατεία και θα είναι ένα πάρκο ψυχαγωγίας και
δημιουργικής απασχόλησης που θα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και θα
καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα.
Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο “The Whte Fantasy” δραστηριοποιείται
από το 1990 στον Ελλαδικό χώρο συνεργαζόμενη με πολλά επιμελητήρια, δήμους
και εμπορικούς συλλόγους, στους εξής τομείς:
 Ενοικιάσεις και πωλήσεις στεγασμένων λυόμενων αιθουσών πολλαπλών
εκδηλώσεων
 Διοργανώσεις εμπορικών εκθέσεων
 Διοργανώσεις θεματικών εκθέσεων, κοινωνικών-αθλητικών-πολιτιστικών
εκδηλώσεων και λειτουργία θεμάτων πάρκων
 Κατασκευή παγοδρομίων και θεματικών πάρκων
ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ:
Α) Ξύλινα σπιτάκια με δώρα του Αϊ Βασίλη, θα τοποθετηθούν και θα
λειτουργήσουν ξύλινα περίπτερα διαστάσεων 2,5m x 3,5m στα οποία οι

επαγγελματίες της πόλης θα πωλούν, λουκουμάδες, hot dog, ζαχαρωτάγλειφιντζούρια, βάφλες και σοκολάτες, ζεστό κρασί, σε συνεργασία με τον
εμπορικό σύλλογο της πόλης όπου θα υπάρχει ενημέρωση από πλευράς της
εταιρίας μας. Τα περίπτερα θα είναι κατάλληλα διακοσμημένα.
Β) Παγοδρόμιο: η πίστα του οποίου θα είναι 2,00τ.μ.-2,50τ.μ. με στέγαστρο
Ευρωπαίκών Προδιαγραφών με πιστοποιητικό εργοστασιακής ασφάλειας στο οποίο
θα στεγαστούν οι υπηρεσίες, τα παγοπέδιλα και τα ανταλλακτήρια. Θα
δημιουργηθεί επίσης μια αίθουσα αναμονής των συνοδών. Καθ’ όλη τη διάρκεια
λειτουργίας του παγοδρομίου θα υπάρχουν εκπαιδευτές τόσο για την προστασία
των παιδιών όσο και για την εκμάθηση εάν απαιτηθεί. Το παγοδρόμιο θα είναι
στολισμένο με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο και θα συνοδεύεται από φωτορυθμικά.
Γ) Carousel: σύγχρονο 20-24 θέσεων ευρωπαϊκών προδιαγραφών με
προστατευτικά κάγκελα τα οποία θα είναι στολισμένα και θα εγκατασταθεί δίπλα
από το παγοδρόμιο.
Δ) Τρενάκι: χωρητικότητας 15 θέσεων με μήκος 10 περίπου μέτρων ευρωπαϊκών
προδιαγραφών με προστατευτικά κάγκελα.
ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υποχρεώσεις της Εταιρείας
1. Η εταιρείας μας θα έχει όλη την ευθύνη για την εγκατάσταση του
παγοδρομίου του καρουζέλ, του τρενάκι και των περιπτέρων, δηλαδή όλη
τη διαχείριση των εσόδων και των εξόδων, των πληρωμών και της
τιμολόγησης.
2. Θα παραδώσει 500 κουπόνια ελεύθερης εισόδου στο Δήμο για να δοθούν
σε ασθενέστερες οικονομικά ομάδες παιδιών.
3. Θα δώσει δώρο μια παγόδα διαστάσεων 5mx5m ή δυο παγόδες διαστάσεων
2,5mx3,5m για τη φιλοξενία του χαμόγελου του παιδιού.
4. Θα καταθέσει τα πιστοποιητικά της ασφαλούς λειτουργίας των παιχνιδιών
για την έκδοση των σχετικών αδειών.
Με τη λήξη των εορτών στις 11 Ιανουαρίου 2016 όλος ο εξοπλισμός θα
απομακρυνθεί και θα παραδοθεί ο χώρος στην πρότερη κατάσταση.
Υποχρεώσεις Δήμου
Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου θα καλύψει τις συνδέσεις και τις καταναλώσεις
ρεύματος και νερού και θα αναλάβει την έκδοση σχετικών αδειών.
Μετά από αυτά καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με
το άρθρο 83 παρ. 2 εδ. ι του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010).
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε το αίτημα της εταιρείας “The Whte Fantasy” το οποίο διάβασε
ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σοφέτης, με το οποίο η ως άνω εταιρεία
αιτείται την παροχή της πλατείας Υψηλών Αλωνίων ώστε να εγκατασταθεί και να
λειτουργήσει χριστουγεννιάτικο πάρκο κατά τις ημέρες των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από 10.12.2015 έως 10.01.2015 και το
οποίο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο θα αναπτυχθεί σε όλη την πλατεία, θα
είναι πάρκο ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης και θα απευθύνεται σε
όλες τις ηλικίες καλύπτοντας όλα τα ενδιαφέροντα, καθώς επίσης και τις διατάξεις
των
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, περί παραχώρησης της πλατείας Υψηλών
Αλωνίων ώστε να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει χριστουγεννιάτικο πάρκο κατά
τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από 10.12.2015
έως 10.01.2016 και κατά τα λοιπά που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία
παιχνιδιών και την εποπτεία αυτών δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ενώ για την
κάλυψη των συνδέσεων, την κατανάλωση ρεύματος και νερού και την έκδοση
σχετικών αδειών, υπεύθυνη είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2015
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

