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ΑΠΟΦΑΣΗ 87
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δύο (2) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και
τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4) Γιδά
Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κούρτη Θεόδωρο και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ.πρωτ.:412/1.12.2015 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
Παναγιώτης, Αθανάσιος Κάλπης και Μαρία Μουντζουρούλια, 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 επτά (7) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Συλλογή ελαιοκάρπου από τα ελαιόδεντρα της
Περιφέρειας της Δ.Ε. Αιγίου με σκοπό να δοθεί το παραγόμενο προϊόν στο
Χαμόγελο του Παιδιού και «Στο κελάρι της Αγάπης», της Ιεράς
Μητρόπολης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Εκτός
Ημερησίας Διάταξης και διαβάζει την εισήγησή του, που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Τόσο η φιλανθρωπία όσο και η αλληλεγγύη αποτελούν χωρίς αμφιβολία
άξιες στάσεις ζωής στον ανθρώπινο βίο, εφόσον διενεργούνται με ανυστεροβουλία
από τους πράττοντες, χωρίς αλλότριες επιδιώξεις. Η αγάπη προς τον πλησίον ή η
συμπάθεια προς τους πάσχοντες είναι αναμφίβολα σεπτές ηθικές επιταγές έναντι
των άλλων. Η έμπρακτη φιλανθρωπία, νοούμενη ως ελεημοσύνη, αποκτά ηθική
αξία, όταν τροφοδοτείται πράγματι από αγάπη ή ειλικρινή συμπάθεια για τη
δυσμενή κατάσταση των άλλων.
Ορμώμενοι από φιλανθρωπικά αισθήματα, εισηγούμαι τη συλλογή
ελαιοκάρπου από τα ελαιόδεντρα της Περιφέρειας της Δ.Ε. Αιγίου με σκοπό να
δοθεί το παραγόμενο προϊόν στο Χαμόγελο του Παιδιού και «Στο κελάρι της
Αγάπης», της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καλείστε όπως αποφασίσετε για την συλλογή
ελαιοκάρπου από τα ελαιόδενδρα της Περιφέρειας της Δ.Ε. Αιγίου με σκοπό να
δοθεί το παραγόμενο προϊόν στο Χαμόγελο του Παιδιού και «Στο κελάρι της
Αγάπης», της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας.
Μετά από τα ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη σχετικά με τη συλλογή ελαιοκάρπου από τα ελαιόδενδρα της Περιφέρειας
της Δ.Ε. Αιγίου με σκοπό να δοθεί το παραγόμενο προϊόν στο Χαμόγελο του
Παιδιού και «Στο κελάρι της Αγάπης», της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων &
Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 84 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εκφράζει τη θετική του γνώμη περί συλλογής ελαιοκάρπου από τα
ελαιόδενδρα της Περιφέρειας της Δ.Ε. Αιγίου με σκοπό να δοθεί το παραγόμενο
προϊόν στο Χαμόγελο του Παιδιού και «Στο κελάρι της Αγάπης», της Ιεράς
Μητρόπολης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2015
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΑΠΟΦΑΣΗ 88
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δύο (2) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και
τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4) Γιδά
Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κούρτη Θεόδωρο και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ.πρωτ.:412/1.12.2015 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
Παναγιώτης, Αθανάσιος Κάλπης και Μαρία Μουντζουρούλια, 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 επτά (7) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση προέγκρισης λειτουργίας παγοδρομίου,
τρενάκι, carousel, ξύλινα σπιτάκια στην πλατεία Ψηλά Αλώνια του Δήμου
Αιγιαλείας»
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,
Το Τμήμα αδειών καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας, υπέβαλε πλήρη
φάκελο δικαιολογητικών, τον οποίο κατέθεσε η κα Ελένη Ζυγουράκη του Ιωάννη
ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Ζυγουράκη Ελένης-Ζυγουράκη Κων/νου
Ε.Ε. (The White Fantasy), για εγκατάσταση Χριστουγεννιάτικου θεαματικού
πάρκου (παγοδρόμιο-carousel-τρενάκι-ξύλινα σπιτάκια) στο Αίγιο στην πλατεία
Υψηλών Αλωνίων.
Η προέγκριση άδειας λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου θεαματικού πάρκου
στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων του Δήμου Αιγιαλείας, αφορά το χρονικό διάστημα
από 10.12.2015 έως 10.01.2016 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσειςυποχρεώσεις όπως αυτές θα συμπεριληφθούν στις αποφάσεις παραχώρησηςκατάληψης του χώρου (σύμφωνα με απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών).
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα υποδείξει τους ακριβής χώρους
εγκατάστασης καθώς και την σύνδεση νερού, ρεύματος και οτιδήποτε άλλο τεχνικό
χρειαστεί, ενώ το Νομικό Τμήμα του Δήμου θα συντάξει την σχετική σύμβαση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/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, σύμφωνα με την οποία, το Τμήμα Αδειών καταστημάτων του Δήμου
Αιγιαλείας, υπέβαλε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών τον οποίο κατέθεσε η κα
Ελένη Ζυγουράκη του Ιωάννη ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Ζυγουράκη
Ελένης-Ζυγουράκη Κων/νου Ε.Ε. (The White Fantasy), για την προέγκριση άδειας

λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου θεαματικού πάρκου στην πλατεία Υψηλών
Αλωνίων του Δήμου Αιγιαλείας, το χρονικό διάστημα από 10.12.2015 έως
10.01.2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις-υποχρεώσεις όπως
αυτές θα συμπεριληφθούν στις αποφάσεις παραχώρησης-κατάληψης του χώρου
(σύμφωνα με απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών).
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα υποδείξει τους ακριβής χώρους
εγκατάστασης καθώς και την σύνδεση νερού, ρεύματος και οτιδήποτε άλλο τεχνικό
χρειαστεί, ενώ το Νομικό Τμήμα του Δήμου θα συντάξει την σχετική σύμβαση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις διατάξεις 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 άδειας λειτουργίας παγοδρομίου, τρενάκι,
carousel, ξύλινα σπιτάκια στην πλατεία Ψηλά Αλώνια του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2015
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτη Συνεδρίαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
2 Δεκεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 89
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δύο (2) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και
τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4) Γιδά
Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κούρτη Θεόδωρο και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ.πρωτ.:412/1.12.2015 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
Παναγιώτης, Αθανάσιος Κάλπης και Μαρία Μουντζουρούλια, 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 επτά (7) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα του κ. Αντωνόπουλου Χρήστου περί
οριοθέτησης εισόδου-εξόδου στάσης-στάθμευσης επί των οδών Αφροδίτης
και Καραϊσκάκης και δεντροφύτευσης και τοποθέτησης αστικού
εξοπλισμού»
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,
Ο κ. Χρήστος Αντωνόπουλος αιτείται την οριοθέτηση του χώρου εκατέρωθεν
και έναντι της εισόδου ιδιωτικού του χώρου στάθμευσης. Το ακίνητο του αιτούντος
βρίσκεται στο Αίγιο στην οδό Καραϊσκάκη 22, στη συμβολή της με την οδό
Αφροδίτη. Η είσοδος δε προς τον εν λόγω χώρο στάθμευσης βρίσκεται επί της
οδού Αφροδίτης, έναντι του αριθμού 11. Σχετικά ο αιτών προσκόμισε απόσπασμα
τοπογραφικού διαγράμματος του ακινήτου).
Η Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν αυτοψίας της, γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης
άδειας εισόδου- εξόδου στον αιτούντα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι στο εν λόγω
σημείο η οδός Αφροδίτης έχει πλάτος περίπου 3,00 μέτρα και επομένως για να
είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση οχήματος από και προς τον χώρο
στάθμευσης, προτείνεται η τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης έμπροσθεν και
έναντι της εισόδου του. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ.
(Ν.2696/99, ΦΕΚ57Α/23.3.1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), «Η στάθμευση
του οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και (…) β) Μπροστά από την είσοδο
και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός
είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος-έξοδος οχημάτων εξ αυτής».
Όσο αναφορά τη δεντροφύτευση - τοποθέτηση ζαρντινιέρων στην οδό
Καραϊσκάκης, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας δε συμφωνεί, καθότι οι
οδοί Καραϊσκάκοι και Αφροδίτης επί του παρόντος δεν είναι πεζόδρομοι, ούτε
αποτελούν περιοχή ήπιας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ.

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), 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, σύμφωνα με την οποία ο κ. Χρήστος Αντωνόπουλος αιτείται την
οριοθέτηση του χώρου εκατέρωθεν και έναντι της εισόδου ιδιωτικού του χώρου
στάθμευσης επί της οδού Καραϊσκάκη 22, στη συμβολή της με την οδό Αφροδίτη.
Η είσοδος δε προς τον εν λόγω χώρο στάθμευσης βρίσκεται επί της οδού
Αφροδίτης, έναντι του αριθμού 11. Σχετικά ο αιτών προσκόμισε απόσπασμα
τοπογραφικού διαγράμματος του ακινήτου).
Η Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν αυτοψίας της, γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης
άδειας εισόδου- εξόδου στον αιτούντα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι στο εν λόγω
σημείο η οδός Αφροδίτης έχει πλάτος περίπου 3,00 μέτρα και επομένως για να
είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση οχήματος από και προς τον χώρο
στάθμευσης, προτείνεται η τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης έμπροσθεν και
έναντι της εισόδου του. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ.
(Ν.2696/99, ΦΕΚ57Α/23.3.1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), «Η στάθμευση
του οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και (…) β) Μπροστά από την είσοδο
και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός
είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος-έξοδος οχημάτων εξ αυτής».
Όσο αναφορά τη δεντροφύτευση - τοποθέτηση ζαρντινιέρων στην οδό
Καραϊσκάκης, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας δε συμφωνεί, καθότι οι
οδοί Καραϊσκάκοι και Αφροδίτης επί του παρόντος δεν είναι πεζόδρομοι, ούτε
αποτελούν περιοχή ήπιας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνδυασμό 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
Όπως κάνει δεκτό μονάχα το μέρος του αιτήματος αναφορικά με την
οριοθέτηση εισόδου-εξόδου στην οδό Καραϊσκάκη 22, στη συμβολή της με την οδό
Αφροδίτη, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2015
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτη Συνεδρίαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
2 Δεκεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 90
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δύο (2) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και
τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4) Γιδά
Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κούρτη Θεόδωρο και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ.πρωτ.:412/1.12.2015 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
Παναγιώτης, Αθανάσιος Κάλπης και Μαρία Μουντζουρούλια, 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 επτά (7) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών έμπροσθεν του
Τοπικού Αρχείου Αιγίου»
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 που έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τοπικό Αρχείο Αιγίου με αίτημά του γνωστοποιεί το σοβαρό πρόβλημα
καθαριότητας που αντιμετωπίζει, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης και αιτείται περί:
 Παραχώρησης μιας καθαρίστριας του Δήμου μία φορά το μήνα,
προκειμένου οι επισκέπτες που προσέρχονται να μπαίνουν και να
αντικρίζουν μια καθαρή υπηρεσία, αλλά και για την προστασία όλου αυτού
του πολύτιμου υλικού που παραλαμβάνεται-συντηρείται και διατηρείται στα
Γ.Α.Κ.-Τοπικό Αρχείο Αιγίου με αξιόλογο Ιστορικό-Εκπαιδευτικό και
Πολιτιστικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Αιγιαλείας.
 Διάθεσης προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, για την
καθαριότητα του χώρου από χόρτα καθότι εγκυμονεί κίνδυνος εισόδου
τρωκτικών και εντόμων και ενδεχόμενης πυρκαγιάς.
 Αποστολής διαμέσου των Τεχνικών Υπηρεσιών ενός (1) κάδου
απορριμμάτων για την τοποθέτηση σκουπιδιών και χαρτικών αποτην
εκκαθάριση του αρχειακού υλικού.
 Τοποθέτησης προστατευτικού καγκέλου εντός της πρόσοψης του κτιρίου
για την προστασία του προσωπικού και των πολιτών, κατά την είσοδο και
έξοδο από την υπηρεσία λόγω της διέλευσης οχημάτων.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κατόπιν αυτοψίας της,
γνωμοδοτεί θετικά, μονάχα ως προς το μέρος του αιτήματο,ς αναφορικά με την
τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών στην άκρη του πεζοδρομίου και για μήκος από
ένα τμήμα έμπροσθεν της εισόδου έως και όλο το πρόσωπο του κτιρίου που

στεγάζεται το Τοπικό Αρχείο Αιγίου. Η απόσταση μεταξύ των ελαστικών
οριοδεικτών πρέπει να είναι 2,50 μέτρα.
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), 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, σύμφωνα με την οποία Το Τοπικό Αρχείο Αιγίου με αίτημά του μας
γνωστοποιεί το σοβαρό πρόβλημα καθαριότητας που αντιμετωπίζει με το θέμα της
καθαριότητας, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης και αιτείται περί:
 Παραχώρησης μιας καθαρίστριας του Δήμου μία φορά το μήνα,
προκειμένου οι επισκέπτες που προσέρχονται να μπαίνουν και να
αντικρίζουν μια καθαρή υπηρεσία, αλλά και για την προστασία όλου αυτού
του πολύτιμου υλικού που παραλαμβάνεται-συντηρείται και διατηρείται στα
Γ.Α.Κ.-Τοπικό Αρχείο Αιγίου με αξιόλογο Ιστορικό-Εκπαιδευτικό και
Πολιτιστικό ενδιαφέρον για την περιοχή της Αιγιαλείας.
 Διάθεσης προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, για την
καθαριότητα του χώρου από χόρτα καθότι εγκυμονεί κίνδυνος εισόδου
τρωκτικών και εντόμων και ενδεχόμενης πυρκαγιάς.
 Αποστολής διαμέσου των Τεχνικών Υπηρεσιών ενός (1) κάδου
απορριμμάτων για την τοποθέτηση σκουπιδιών και χαρτικών αποτην
εκκαθάριση του αρχειακού υλικού.
 Τοποθέτησης προστατευτικού καγκέλου εντός της πρόσοψης του κτιρίου
για την προστασία του προσωπικού και των πολιτών, κατά την είσοδο και
έξοδο από την υπηρεσία λόγω της διέλευσης οχημάτων.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κατόπιν αυτοψίας που
πραγματοποίησε, γνωμοδοτεί θετικά μονάχα ως προς το μέρος του αιτήματος
αναφορικά με την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών στην άκρη του πεζοδρομίου
και για μήκος από ένα τμήμα έμπροσθεν της εισόδου έως και όλο το πρόσωπο του
κτιρίου που στεγάζεται το Τοπικό Αρχείο Αιγίου. Η απόσταση μεταξύ των
ελαστικών οριοδεικτών να είναι 2,50 μέτρα.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνδυασμό 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
Όπως κάνει δεκτό μονάχα το μέρος του αιτήματος αναφορικά με την
τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών στην άκρη του πεζοδρομίου και για μήκος από
ένα τμήμα έμπροσθεν της εισόδου έως και όλο το πρόσωπο του κτιρίου που
στεγάζεται το Τοπικό Αρχείο Αιγίου. Η απόσταση μεταξύ των ελαστικών
οριοδεικτών να είναι 2,50 μέτρα, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας. Τα υπόλοιπα αιτήματα δεν ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Δ.Ε. Αιγίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 90/2015
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

