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ΑΠΟΦΑΣΗ 24
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20) Απριλίου 2016, 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)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Γεώργιο Αλεξόπουλο, 3)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 4)Βασιλική
Βελαώρα, 5)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 6)Αθανάσιο Κάλπη, 7)Θεόδωρο Κούρτη,
8)Αντώνιο Μπούλη και 9)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη μετά από την
αριθ.πρωτ.:89/13.04.2016 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.
Ιωάννης Γιδάς και κα Μουντζουρούλια Μαρία, 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: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στο Αίγιο»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Τμήματος
Συγκοινωνιών,
Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών,
Υδραυλικών
&
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με έγγραφό της η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. υπέβαλε Σχέδιο Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων (απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με σημειούμενη κυκλοφοριακή σήμανση
προς τοποθέτηση) στην περιοχή «Μπούφου Λαγκαδά» στο Αίγιο, οι οποίες
απαιτούνται για την κατασκευή της υπ’ αριθμ. Κ295 κάτω διάβασης παραπλεύρως
της Ν.Ε.Ο. (στο ύψος περίπου του συγκροτήματος σχολείων στο τέρμα της οδού
Αγίου Λεοντίου).
Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της κατασκευής, η κυκλοφορία θα διεξάγεται
προσωρινά με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη στην εν λόγω κάτω διάβαση, η
οποία έχει πλάτος δρόμου 4μ. Στην εν λόγω περιοχή θα τοποθετηθεί κατάλληλη
σήμανση, σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο. Εξάλλου η εταιρεία δεσμεύεται για
την συνδρομή του προσωπικού της κατά τη διάρκεια των προσωρινών ρυθμίσεων.
Οι υπόψη ρυθμίσεις σύμφωνα και με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο θα
διαρκέσουν τρείς (3) μήνες από την έναρξη των εργασιών, ενώ θα απαιτείται
προηγουμένως η έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας μας για την έναρξη της
κατασκευής του εν λόγω τεχνικού έργου.
Το τμήμα Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου
2016, έλεγξε κατά το δυνατόν το υποβληθέν σχέδιο και δεν έχει αντίρρηση στην
εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) σε όλες τις
θέσεις τοποθέτησης προειδοποιητικής σήμανσης θα τοποθετηθούν αναλάμποντες

φανοί, για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τις νυκτερινές ώρες, β) θα πρέπει
να τοποθετηθούν πινακίδες Κ-20 και σε απόσταση 100m (πλέον των
τοποθετούμενων σε απόσταση 50m) και γ) θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα
για την ασφαλή διέλευση των μαθητών κάτω από τη γέφυρα, με αυξημένη
συνδρομή του προσωπικού της εταιρείας κατά τις ώρες προσέλευσης και
αποχώρησης στις σχολικές μονάδες.
Παρακαλούμε τα συλλογικά όργανα του Δήμου όπως μεριμνήσουν για την
ταχύτερη δυνατή λήψη της προβλεπόμενης από το άρθρο 52 του Ν.2696/1999
(ΚΟΚ-ΦΕΚ 57 Α’/23.03.1999) απόφασης.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε παρ. 2 του άρθρου
83 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
Το Συμβούλιο της Δ.Ε. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
σύμφωνα με την οποία η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. υπέβαλε Σχέδιο Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων (απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με σημειούμενη κυκλοφοριακή σήμανση
προς τοποθέτηση) στην περιοχή «Μπούφου Λαγκαδά» στο Αίγιο, οι οποίες
απαιτούνται για την κατασκευή της υπ’ αριθμ. Κ295 κάτω διάβασης παραπλεύρως
της Ν.Ε.Ο. (στο ύψος περίπου του συγκροτήματος σχολείων στο τέρμα της οδού
Αγίου Λεοντίου).
Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της κατασκευής, η κυκλοφορία θα διεξάγεται
προσωρινά με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη στην εν λόγω κάτω διάβαση, η
οποία έχει πλάτος δρόμου 4μ. Στην εν λόγω περιοχή θα τοποθετηθεί κατάλληλη
σήμανση, σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο. Εξάλλου η εταιρεία δεσμεύεται για
την συνδρομή του προσωπικού της κατά τη διάρκεια των προσωρινών ρυθμίσεων.
Οι υπόψη ρυθμίσεις σύμφωνα και με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο θα
διαρκέσουν τρείς (3) μήνες από την έναρξη των εργασιών, ενώ θα απαιτείται
προηγουμένως η έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας μας για την έναρξη της
κατασκευής του εν λόγω τεχνικού έργου.
Το τμήμα Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, διενήργησε επιτόπου αυτοψία στην περιοχή την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου
2016, έλεγξε κατά το δυνατόν το υποβληθέν σχέδιο και δεν έχει αντίρρηση στην
εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) σε όλες τις
θέσεις τοποθέτησης προειδοποιητικής σήμανσης θα τοποθετηθούν αναλάμποντες
φανοί, για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τις νυκτερινές ώρες, β) θα πρέπει
να τοποθετηθούν πινακίδες Κ-20 και σε απόσταση 100m (πλέον των
τοποθετούμενων σε απόσταση 50m) και γ) θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα
για την ασφαλή διέλευση των μαθητών κάτω από τη γέφυρα, με αυξημένη
συνδρομή του προσωπικού της εταιρείας κατά τις ώρες προσέλευσης και
αποχώρησης στις σχολικές μονάδες.
Παρακαλούμε τα συλλογικά όργανα του Δήμου όπως μεριμνήσουν για την
ταχύτερη δυνατή λήψη της προβλεπόμενης από το άρθρο 52 του Ν.2696/1999
(ΚΟΚ-ΦΕΚ 57 Α’/23.03.1999) απόφασης.
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, περί εφαρμογής των προτεινόμενων
ρυθμίσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών,
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2016
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ΑΠΟΦΑΣΗ 25
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20) Απριλίου 2016, 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)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Γεώργιο Αλεξόπουλο, 3)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 4)Βασιλική
Βελαώρα, 5)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 6)Αθανάσιο Κάλπη, 7)Θεόδωρο Κούρτη,
8)Αντώνιο Μπούλη και 9)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη μετά από την
αριθ.πρωτ.:89/13.04.2016 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.
Ιωάννης Γιδάς και κα Μουντζουρούλια Μαρία, 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: «Στην αίτηση του κ. Ανδρικόπουλου Κωνσταντίνου
περί τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών Σκουφά
και Λέσβου στην Δ.Ε. Αιγίου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την αίτηση του κ. Ανδρικόπουλου Κωνσταντίνου, η οποία
έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του ο κ. Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος αιτείται την τοποθέτηση
κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών Σκουφά και Λέσβου στην Δ.Ε.
Αιγίου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας με το αρ. πρωτ.:
8873/30.03.2016 έγγραφό της γνωμοδοτεί θετικά στο ανωτέρω αίτημα.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε παρ. 2 του άρθρου
83 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
Το Συμβούλιο της Δ.Ε. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
σύμφωνα με την οποία ο κ. Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος αιτείται την τοποθέτηση
κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών Σκουφά και Λέσβου στην Δ.Ε.
Αιγίου, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας με το αρ. πρωτ.:
8873/30.03.2016 έγγραφό της γνωμοδοτεί θετικά στο ανωτέρω αίτημα.
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. Ανδρικόπουλου
Κωνσταντίνου περί τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών
Σκουφά και Λέσβου στην Δ.Ε. Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2016
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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ΑΠΟΦΑΣΗ 26
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20) Απριλίου 2016, 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)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Γεώργιο Αλεξόπουλο, 3)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 4)Βασιλική
Βελαώρα, 5)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 6)Αθανάσιο Κάλπη, 7)Θεόδωρο Κούρτη,
8)Αντώνιο Μπούλη και 9)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη μετά από την
αριθ.πρωτ.:89/13.04.2016 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.
Ιωάννης Γιδάς και κα Μουντζουρούλια Μαρία, 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: «Στην αίτηση του κ. Κούτρα Δημήτριου περί
τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών Αγησιλάου και
ανώνυμης οδού (στο ύψος της Αγησιλάου 14), στην περιοχή Μυρτιά»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την αίτηση του κ. Κούτρα Δημητρίου, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του ο κ. Κούτρας Δημήτριος, αιτείται την τοποθέτηση κοίλου
κατόπτρου επί της συμβολής των οδών Αγησιλάου και ανώνυμης οδού (στο ύψος
της Αγησιλάου 14), στην περιοχή Μυρτιά της Δ.Ε. Αιγίου. Η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Αιγιαλείας γνωμοδοτεί θετικά στο ανωτέρω αίτημα.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε παρ. 2 του άρθρου
83 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
Το Συμβούλιο της Δ.Ε. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
σύμφωνα με την οποία ο κ. Κούτρας Δημήτριος, αιτείται την τοποθέτηση κοίλου
κατόπτρου επί της συμβολής των οδών Αγησιλάου και ανώνυμης οδού (στο ύψος
της Αγησιλάου 14), στην περιοχή Μυρτιά της Δ.Ε. Αιγίου, ενώ η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Αιγιαλείας γνωμοδοτεί θετικά στο ανωτέρω αίτημα, καθώς επίσης και 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. Κούτρα Δημήτριου
περί τοποθέτηση κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής των οδών Αγησιλάου και
ανώνυμης οδού (στο ύψος της Αγησιλάου 14), στην περιοχή Μυρτιά.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2016
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
20 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 27
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20) Απριλίου 2016, 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)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Γεώργιο Αλεξόπουλο, 3)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 4)Βασιλική
Βελαώρα, 5)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 6)Αθανάσιο Κάλπη, 7)Θεόδωρο Κούρτη,
8)Αντώνιο Μπούλη και 9)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη μετά από την
αριθ.πρωτ.:89/13.04.2016 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.
Ιωάννης Γιδάς και κα Μουντζουρούλια Μαρία, 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: «Μετακίνηση κάδων στην συμβολή των οδών Σολωμού
και Σωτ. Λόντου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων &
Ανακυκλώσιμων Υλικών, της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου
Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών της
Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας, εισηγείται περί
μετακίνησης των κάδων απορριμμάτων που είναι τοποθετημένοι στην οδό
Σολωμού και Σωτ. Λόντου καθώς εκεί θα μεταφερθεί η στάση των υπεραστικών
λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Στη συμβολή των οδών Σολωμού και Σωτ. Λόντου είναι τοποθετημένοι
τρείς κάδοι απορριμμάτων και δύο κάδοι ανακύκλωσης, όπως φαίνεται στην
συνημμένη φωτογραφία 1. Κρίνεται αναγκαία η μεταφορά τους, διότι στην θέση
αυτή θα μεταφερθεί η στάση των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Διενεργήθηκε γι’ αυτό το λόγο αυτοψία από το Τμήμα Αποκομιδής
Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να καθοριστεί νέα θέση για
τους κάδους αυτούς όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σημείο επί της οδού
Σολωμού στο οποίο να μπορούν να τοποθετηθούν και οι πέντε κάδοι μαζί χωρίς να
προκαλέσουν αντιδράσεις από συμπολίτες μας καθώς υπάρχουν πολλά
καταστήματα αλλά και οικίες με παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πόρτες επί της οδού
Σολωμού.
Προτείνεται όπως τοποθετηθούν:
Α)
ένας
κάδος
απορριμμάτων
και
ένας
ανακύκλωσης
έμπροσθεν
εγκαταλελειμμένης οικίας επί της οδού Σολωμού και συγκεκριμένα στο σημείο
όπου βρίσκεται αυτήν τη στιγμή η στάση των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Αυτό θα γίνει αφού πραγματοποιηθεί η μεταφορά της στην νέα θέση (συνημμένη
φωτ. 2).
Β)
δύο
κάδοι
απορριμμάτων
και
ένας
ανακύκλωσης
έμπροσθεν
εγκαταλελειμμένης οικίας επί της οδού Σωτ. Λόντου και συγκεκριμένα κατάντη της
πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης όπως φαίνεται στην συνημμένη φωτ. 3.
Γ)
ένας πρόσθετος κάδος απορριμμάτων επί της οδού Σολωμού δίπλα από τον
κάδο ανακύκλωσης και στην θέση όπως προτείνεται σύμφωνα με την συνημμένη
φωτ. 4 προκειμένου να ενισχυθεί η περιοχή από κάδους. Η τοποθέτησή του θα
γίνει μετά την προμήθεια των κάδων απορριμμάτων.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε παρ. 2 του άρθρου
83 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
Το Συμβούλιο της Δ.Ε. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
σύμφωνα με την οποία το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων
υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας,
εισηγείται περί μετακίνησης των κάδων απορριμμάτων που είναι τοποθετημένοι
στην οδό Σολωμού και Σωτ. Λόντου καθώς εκεί θα μεταφερθεί η στάση των
υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Στη συμβολή των οδών Σολωμού και Σωτ. Λόντου είναι τοποθετημένοι
τρείς κάδοι απορριμμάτων και δύο κάδοι ανακύκλωσης, όπως φαίνεται στην
συνημμένη φωτογραφία 1. Κρίνεται αναγκαία η μεταφορά τους, διότι στην θέση
αυτή θα μεταφερθεί η στάση των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Διενεργήθηκε γι’ αυτό το λόγο αυτοψία από το Τμήμα Αποκομιδής
Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να καθοριστεί νέα θέση για
τους κάδους αυτούς όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σημείο επί της οδού
Σολωμού στο οποίο να μπορούν να τοποθετηθούν και οι πέντε κάδοι μαζί χωρίς να
προκαλέσουν αντιδράσεις από συμπολίτες μας καθώς υπάρχουν πολλά
καταστήματα αλλά και οικίες με παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πόρτες επί της οδού
Σολωμού.
Προτείνεται όπως τοποθετηθούν:
Α)
ένας
κάδος
απορριμμάτων
και
ένας
ανακύκλωσης
έμπροσθεν
εγκαταλελειμμένης οικίας επί της οδού Σολωμού και συγκεκριμένα στο σημείο
όπου βρίσκεται αυτήν τη στιγμή η στάση των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Αυτό θα γίνει αφού πραγματοποιηθεί η μεταφορά της στην νέα θέση (συνημμένη
φωτ. 2).
Β)
δύο
κάδοι
απορριμμάτων
και
ένας
ανακύκλωσης
έμπροσθεν
εγκαταλελειμμένης οικίας επί της οδού Σωτ. Λόντου και συγκεκριμένα κατάντη της
πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης όπως φαίνεται στην συνημμένη φωτ. 3.
Γ)
ένας πρόσθετος κάδος απορριμμάτων επί της οδού Σολωμού δίπλα από τον
κάδο ανακύκλωσης και στην θέση όπως προτείνεται σύμφωνα με την συνημμένη
φωτ. 4 προκειμένου να ενισχυθεί η περιοχή από κάδους. Η τοποθέτησή του θα
γίνει μετά την προμήθεια των κάδων απορριμμάτων.
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, περί μετακίνησης κάδων στην συμβολή
των οδών Σολωμού και Σωτ. Λόντου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών, της Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2016
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
20 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 28
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20) Απριλίου 2016, 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)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Γεώργιο Αλεξόπουλο, 3)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 4)Βασιλική
Βελαώρα, 5)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 6)Αθανάσιο Κάλπη, 7)Θεόδωρο Κούρτη,
8)Αντώνιο Μπούλη και 9)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη μετά από την
αριθ.πρωτ.:89/13.04.2016 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.
Ιωάννης Γιδάς και κα Μουντζουρούλια Μαρία, 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: «Τροποποίηση απόφασης 552/2014 του Δ.Σ.
Αιγιαλείας περί καθορισμού χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
επί της πλατείας «Βάλφουρ»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πέμπτο (5 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας, με εισήγησή του ενημερώνει ότι υπάρχει ανάγκη
τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 552/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αιγιαλείας, λόγω λειτουργίας νέου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί
της οδού Κλεομένους Οικονόμου.
Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών οι χώροι της πλατείας Βάλφουρ που είναι προς διάθεση για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, καθορίζονται ως εξής:
1) Τμήμα (1) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 10,70 τμ.
2) Τμήμα (1α) που αντιστοιχεί στο 30% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 3,81 τμ.
3) Τμήμα (2) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα
25-27, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 8,89 τμ.
4) Τμήμα (3α) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να διατεθεί
με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 2,43 τμ.

5) Τμήμα (3β) που αντιστοιχεί σε χώρο που έχει διατεθεί με δημοπράτηση,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 32,42 τμ.
6) Τμήμα (4) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Κλεομνένους
Οικονόμου 40, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 4,61 τμ.
7) Τμήμα (3γ) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να διατεθεί
με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 21,21 τμ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, εισηγείται περί τροποποίησης της
υπ’ αριθμ. 552/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας,
εφαρμόζοντας της ανωτέρω τροποποιήσεις, που έχουν ως εξής:
1) Τμήμα (1) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 10,70 τμ.
2) Τμήμα (1α) που αντιστοιχεί στο 30% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 3,81 τμ.
3) Τμήμα (3α) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να διατεθεί
με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 2,43 τμ.
4) Τμήμα (2) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα
25-27, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 8,89 τμ.
5) Τμήμα (3β) που αντιστοιχεί σε χώρο που έχει διατεθεί με δημοπράτηση,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 32,42 τμ.
6) Τμήμα (4) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Κλεομένους
Οικονόμου 40, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 4,61 τμ.
7) Τμήμα (3γ) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να διατεθεί
με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 21,21 τμ.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ παρ. 2 του άρθρου
83 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
Το Συμβούλιο της Δ.Ε. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
σύμφωνα με την οποία το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, με εισήγησή του ενημερώνει ότι
υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 552/2014 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας, λόγω λειτουργίας νέου καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου.
Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών οι χώροι της πλατείας Βάλφουρ που είναι προς διάθεση για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, καθορίζονται ως εξής:
1) Τμήμα (1) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 10,70 τμ.
2) Τμήμα (1α) που αντιστοιχεί στο 30% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 3,81 τμ.
3) Τμήμα (2) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα
25-27, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 8,89 τμ.
4) Τμήμα (3α) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να διατεθεί
με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα

λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 2,43 τμ.
5) Τμήμα (3β) που αντιστοιχεί σε χώρο που έχει διατεθεί με δημοπράτηση,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 32,42 τμ.
6) Τμήμα (4) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Κλεομνένους
Οικονόμου 40, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 4,61 τμ.
7) Τμήμα (3γ) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να διατεθεί
με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 21,21 τμ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, εισηγείται περί τροποποίησης της
υπ’ αριθμ. 552/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας,
εφαρμόζοντας της ανωτέρω τροποποιήσεις, που έχουν ως εξής:
1) Τμήμα (1) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 10,70 τμ.
2) Τμήμα (1α) που αντιστοιχεί στο 30% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 3,81 τμ.
3) Τμήμα (3α) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να διατεθεί
με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 2,43 τμ.
4) Τμήμα (2) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα
25-27, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 8,89 τμ.
5) Τμήμα (3β) που αντιστοιχεί σε χώρο που έχει διατεθεί με δημοπράτηση,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 32,42 τμ.
6) Τμήμα (4) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Κλεομένους
Οικονόμου 40, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 4,61 τμ.
7) Τμήμα (3γ) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να διατεθεί
με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 21,21 τμ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ 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 τροποποίηση της απόφασης
552/2014 του Δ.Σ. Αιγιαλείας περί καθορισμού χώρων για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, επί της πλατείας «Βάλφουρ», σύμφωνα με την εισήγηση του
Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας, ως εξής:
1) Τμήμα (1) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 10,70 τμ.
2) Τμήμα (1α) που αντιστοιχεί στο 30% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Βάλφουρ 4,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 3,81 τμ.
3) Τμήμα (3α) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να διατεθεί
με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 2,43 τμ.
4) Τμήμα (2) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα
25-27, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 8,89 τμ.

5) Τμήμα (3β) που αντιστοιχεί σε χώρο που έχει διατεθεί με δημοπράτηση,
εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 32,42 τμ.
6) Τμήμα (4) που αντιστοιχεί στο 70% της προβολής του καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της οδού Κλεομένους
Οικονόμου 40, εμβαδό κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 4,61 τμ.
7) Τμήμα (3γ) που αντιστοιχεί σε χώρο ελεύθερο ο οποίος δύναται να διατεθεί
με διαδικασία δημοπράτησης ή σε νέα καταστήματα που τυχόν θα
λειτουργήσουν και που προβάλλονται σε αυτό το τμήμα, εμβαδό
κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων 21,21 τμ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2016
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
20 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 29
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20) Απριλίου 2016, 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)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Γεώργιο Αλεξόπουλο, 3)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 4)Βασιλική
Βελαώρα, 5)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 6)Αθανάσιο Κάλπη, 7)Θεόδωρο Κούρτη,
8)Αντώνιο Μπούλη και 9)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη μετά από την
αριθ.πρωτ.:89/13.04.2016 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.
Ιωάννης Γιδάς και κα Μουντζουρούλια Μαρία, 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:
«Καθορισμός
χώρων
για
τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, επί της πλατείας Αγίας Λαύρας»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το έκτο (6 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας, με αίτησή του ενημερώνει ότι υπάρχει ανάγκη
επανακαθορισμού των χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ανάμεσα στα
παρτέρια, από τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος, που προβάλλονται στην εν λόγω πλατεία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 73 Ν.3852/2010 & τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν.1080/80 ή
στους μισθωτές που δεν προβάλλονται στην πλατεία Αγίας Λαύρας και τους έχει
παραχωρηθεί ο χώρος έπειτα από διαδικασία δημοπράτησης.
Οι εν λόγω κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, για την εξυπηρέτηση του κοινού και χωρίς να αίρεται ο
κοινόχρηστος χαρακτήρας της πλατείας, προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθούν οι
σχετικές άδειες κατάληψης από την υπηρεσία μας.
Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
επί της πλατείας Αγίας Λαύρας λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν του εξωτερικού
χώρου που αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος και το μέγιστο εμβαδό παραχώρησης δεν υπερβαίνει
σε καμία περίπτωση τα 40,00 τμ.
Συγκεκριμένα οι θέσεις που διατίθενται προς παραχώρηση διαμορφώνονται
ως εξής:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ
1. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Α, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.

2. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Α, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
3. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Β, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
4. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Γ, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοανατολική πλευρά της πλατείας.
5. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Δ, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοανατολική πλευρά της πλατείας.
6. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ε, επιφάνειας 40,00 τμ στην ανατολική
πλευρά της πλατείας.
7. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ζ, επιφάνειας 15,40 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
8. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Η, επιφάνειας 40,00 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
9. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Θ, επιφάνειας 35,00 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
10. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ι, επιφάνειας 29,70 τμ στην νοτιοδυτική
πλευρά της πλατείας.
11. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Κ, επιφάνειας 24,60 τμ στην νοτιοδυτική
πλευρά της πλατείας.
Οι παραπάνω καταλήψεις έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2026/20.01.2016
έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συνοδεύεται
από τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζονται οι χώροι κατάληψης, αντίγραφο
του οποίου επισυνάπτεται.
Όλοι οι παραπάνω χώροι διατίθενται στα καταστήματα που έχουν άμεση
προβολή στην πλατεία.
Εάν υπάρξουν χώροι για τους οποίους δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για
ενοικίαση από τα καταστήματα που προβάλλονται σε αυτούς, τότε ο Δήμος
Αιγιαλείας δύναται να προβεί σε διαδικασία δημοπράτησής τους, στην οποία θα
μπορούν να συμμετέχουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία
προβάλλονται στην πλατεία Αγίας Λαύρας αλλά και τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που δεν προβάλλονται στην πλατεία Αγίας Λαύρας.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ παρ. 2 του άρθρου
83 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
Το Συμβούλιο της Δ.Ε. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
σύμφωνα με την οποία Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, με αίτησή του ενημερώνει ότι
υπάρχει ανάγκη επανακαθορισμού των χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
ανάμεσα στα παρτέρια, από τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, που προβάλλονται στην εν λόγω πλατεία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν.3852/2010 & τις διατάξεις του άρθρου 3
Ν.1080/80 ή στους μισθωτές που δεν προβάλλονται στην πλατεία Αγίας Λαύρας
και τους έχει παραχωρηθεί ο χώρος έπειτα από διαδικασία δημοπράτησης.
Οι εν λόγω κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, για την εξυπηρέτηση του κοινού και χωρίς να αίρεται ο
κοινόχρηστος χαρακτήρας της πλατείας, προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθούν οι
σχετικές άδειες κατάληψης από την υπηρεσία μας.
Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
επί της πλατείας Αγίας Λαύρας λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν του εξωτερικού
χώρου που αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος και το μέγιστο εμβαδό παραχώρησης δεν υπερβαίνει
σε καμία περίπτωση τα 40,00 τμ.
Συγκεκριμένα οι θέσεις που διατίθενται προς παραχώρηση διαμορφώνονται
ως εξής:

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ
12. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Α, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
13. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Α, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
14. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Β, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
15. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Γ, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοανατολική πλευρά της πλατείας.
16. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Δ, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοανατολική πλευρά της πλατείας.
17. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ε, επιφάνειας 40,00 τμ στην ανατολική
πλευρά της πλατείας.
18. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ζ, επιφάνειας 15,40 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
19. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Η, επιφάνειας 40,00 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
20. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Θ, επιφάνειας 35,00 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
21. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ι, επιφάνειας 29,70 τμ στην νοτιοδυτική
πλευρά της πλατείας.
22. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Κ, επιφάνειας 24,60 τμ στην νοτιοδυτική
πλευρά της πλατείας.
Οι παραπάνω καταλήψεις έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2026/20.01.2016
έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών
& Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συνοδεύεται
από τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζονται οι χώροι κατάληψης, αντίγραφο
του οποίου επισυνάπτεται.
Όλοι οι παραπάνω χώροι διατίθενται στα καταστήματα που έχουν άμεση
προβολή στην πλατεία.
Εάν υπάρξουν χώροι για τους οποίους δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για
ενοικίαση από τα καταστήματα που προβάλλονται σε αυτούς, τότε ο Δήμος
Αιγιαλείας δύναται να προβεί σε διαδικασία δημοπράτησής τους, στην οποία θα
μπορούν να συμμετέχουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία
προβάλλονται στην πλατεία Αγίας Λαύρας αλλά και τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που δεν προβάλλονται στην πλατεία Αγίας Λαύρας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ 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, να διατεθούν κατά το μέγιστο προς
παραχώρηση οι ανωτέρω χώροι, σύμφωνα με το διάγραμμα της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, ως εξής:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ
23. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Α, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
24. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Α, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
25. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Β, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοδυτική πλευρά της πλατείας.
26. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Γ, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοανατολική πλευρά της πλατείας.
27. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Δ, επιφάνειας 40,00 τμ στην
βορειοανατολική πλευρά της πλατείας.
28. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ε, επιφάνειας 40,00 τμ στην ανατολική
πλευρά της πλατείας.
29. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ζ, επιφάνειας 15,40 τμ στην
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.

30. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Η, επιφάνειας
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
31. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Θ, επιφάνειας
νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας.
32. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Ι, επιφάνειας 29,70 τμ
πλευρά της πλατείας.
33. Χώρος προς διάθεση υπό στοιχείο Κ, επιφάνειας 24,60 τμ
πλευρά της πλατείας.
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 29/2016
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Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
20 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 30
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20) Απριλίου 2016, 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)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Γεώργιο Αλεξόπουλο, 3)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 4)Βασιλική
Βελαώρα, 5)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 6)Αθανάσιο Κάλπη, 7)Θεόδωρο Κούρτη,
8)Αντώνιο Μπούλη και 9)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη μετά από την
αριθ.πρωτ.:89/13.04.2016 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.
Ιωάννης Γιδάς και κα Μουντζουρούλια Μαρία, 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: «Στην αίτηση του κ. Αριστείδη Πούλου, περί μίσθωσης
ιδιόκτητου οικοπέδου του επί της οδού Παναγιωτοπούλων 26 στον Δήμο
Αιγιαλείας, ως Δημοτικό Χώρο στάθμευσης»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το έβδομο (7 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την αίτηση του κ. Αριστείδη Πούλου του Νικολάου, η οποία
έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτηση του ο κ. Αριστείδης Πούλος του Νικολάου αιτείται περί μίσθωσης
ιδιόκτητου οικοπέδου του, επί της οδού Παναγιωτοπούλων 26, στον Δήμο
Αιγιαλείας, ως Δημοτικό Χώρο στάθμευσης.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε παρ. 2 του άρθρου
83 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
Το Συμβούλιο της Δ.Ε. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
σύμφωνα με την οποία ο κ. Αριστείδης Πούλος του Νικολάου αιτείται περί
μίσθωσης ιδιόκτητου οικοπέδου του, επί της οδού Παναγιωτοπούλων 26, στον
Δήμο Αιγιαλείας, ως Δημοτικό Χώρο στάθμευσης, 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. Αριστείδη Πούλου,
περί μίσθωσης ιδιόκτητου οικοπέδου του, επί της οδού Παναγιωτοπούλων 26, στον
Δήμο Αιγιαλείας, ως Δημοτικό Χώρο στάθμευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2016
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
20 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 31
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι (20) Απριλίου 2016, 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)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Γεώργιο Αλεξόπουλο, 3)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 4)Βασιλική
Βελαώρα, 5)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 6)Αθανάσιο Κάλπη, 7)Θεόδωρο Κούρτη,
8)Αντώνιο Μπούλη και 9)Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη μετά από την
αριθ.πρωτ.:89/13.04.2016 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.
Ιωάννης Γιδάς και κα Μουντζουρούλια Μαρία, 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 αδειών μουσικής & μουσικών οργάνων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το όγδοο (8 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και αναγιγνώσκει την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου
Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. κβ
του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ90/τ.Α΄/13.06.1994), το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, μπαρ κλπ.), που προβλέπονται
από τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις και τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων
αυτής.
Ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης, κ. Αθανασίου Ελευθέριος, διαβίβασε πλήρεις
φακέλους
δικαιολογητικών
των
ενδιαφερομένων,
καθώς
και
θετικές
γνωμοδοτήσεις από την Δ/νση Υγείας, 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) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ του Ιωάννη, για το επί της οδού Ζωοδόχου
Πηγής 109 στο Αίγιο, κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ &
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)».
2) ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ του Αθανασίου, για το επί της οδού Ρωμανιώλη 4
στο Αίγιο, κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)».

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.: 9099/31.03.2016 και 47220/28.12.2015 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) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ του Ιωάννη, για το επί της οδού Ζωοδόχου
Πηγής 109 στο Αίγιο, κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ &
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)».
2) ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ του Αθανασίου, για το επί της οδού Ρωμανιώλη 4
στο Αίγιο, κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)».
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2016
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