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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική 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) Γιδά Ιωάννη, 4) ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα, 5) Κάλπη Αθανάσιο, 6) Κούρτη Θεόδωρο, 7) Μπούλη Αντώνιο
και 8) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από την αριθ.πρωτ.:171/29.06.2016
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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Βελαώρα Βασιλική και 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 τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Μετακίνηση κάδου στην οδό Μενελάου, οικ.
Μυρτιάς»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Σε συνέχεια σχετικού εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιγίου, με το
οποίο μας διαβιβάστηκε απόσπασμα καταγγελίας της κας Σπυριδούλας
Παπαδημητροπούλου, κατοίκου Μυρτιάς Αιγίου, οδός Μενελάου 87, προκειμένου ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας να προβεί στις δέουσες
ενέργειες προς επίλυση του θέματος και αποσόβηση κινδύνου για την δημόσια
υγεία, δηλαδή την ορθή διευθέτηση των κάδων απορριμμάτων στην ανωτέρω
αναφερόμενη περιοχή, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ασθενούς, η
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν αυτοψίας
στην εν λόγω οδό, από την υπάλληλο του Δήμου, κα Κωνσταντίνα Ζάχου,
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Προϊσταμένη Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα καθορισμού
τοποθέτησης σε νέα θέση του κάδου που βρίσκεται στην ανωτέρω οδό, διαπίστωσε
τα εξής:
 Ο εν λόγω κάδος απορριμμάτων βρίσκεται στα 26,20m δεξιά από την
αυλόπορτα του οικοπέδου της κας Παπαδημητροπούλου και το κτήριο του
οικοπέδου της περί 4,00m απόσταση από αυτήν. Οι κάδοι στα αριστερά του
οικοπέδου της βρίσκονται σε απόσταση 40,30m από την αυλόπορτά του.
 Η οδός Μενελάου πριν το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένος ο κάδος,
στενεύει σημαντικά, ενώ και η ύπαρξη αρδευτικού αύλακος, δεν επιτρέπει
την τοποθέτηση αυτού σε κανένα άλλο σημείο της οδού Μενελάου καθώς

θα περιορίσει κατά πολύ το πλάτος της οδού και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο
για τα διερχόμενα οχήματα.
 Η μετακίνηση του κάδου στο τέλος της οδού Μενελάου και στην
διασταύρωσή του με την οδό Θησέως απομακρύνει αυτόν σε πολύ μεγάλη
απόσταση σε σχέση με τις οικίες που εξυπηρετεί. Επιπρόσθετα ήδη εκεί
είναι τοποθετημένοι δύο άλλοι κάδοι (φωτ. 3-4) και δεν είναι επιτρεπτό να
επιβαρυνθεί η γείτονα περιοχή με τα απορρίμματα μιας άλλης.
 Οι κάδοι στην οδό Θησέως όπως και στη συνημμένη φωτογραφία φαίνεται
είναι τοποθετημένοι πλησίον άλλων οικιών και μάλιστα σε μικρότερες
αποστάσεις από ότι βρίσκεται ο κάδος αυτή τη στιγμή από την οικία της κας
Παπαδημητροπούλου.
Κατόπιν όλων τα ανωτέρω παραθέτουμε και τα κάτωθι που πρέπει να ληφθούν
υπόψη:
 Στο άρθρο 8 παρ. 8.2 του κανονισμού καθαριότητας αναφέρονται μεταξύ
άλλων και τα εξής: «…τα εν λόγω εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα
(πλην εκείνων για τα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης) με την
συσκευασία που περιγράψαμε προηγουμένως (παρ. 8.1) θα πρέπει να τα
τοποθετούν αποκλειστικά μέσα σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή άλλο
μέσο προσωρινής αποθήκευσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία τους
ή την επαγγελματική τους στέγη, τον οποίο οφείλουν να ξανακλείνουν
καλά, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι ο κάδος μπορεί να χωρέσει τα
απορρίμματα και συγχρόνως να κλείσει ομαλά το καπάκι του. Στην
περίπτωση που ο κάδος αυτός δεν μπορεί να χωρέσει άλλο σάκο και
συγχρόνως να κλείσει ομαλά, τα απορρίμματα αυτά μεταφέρονται στον
πλησιέστερο κάδο που μπορεί να τα δεχτεί. Οι κάδοι απορριμμάτων θα
πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και να παραμένουν κλειστοί
μεταξύ προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και της αποκομιδής
αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, ώστε να αποκλείεται η
είσοδος σ΄ αυτά εντόμων και ποντικών καθώς και η παραβίαση τους από τα
αναζητούντα ζώα (σκύλοι, γάτες)…».
 Η αποκομιδή των απορριμμάτων στην εν λόγω περιοχή πραγματοποιείται
τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, αλλά κάποιες φορές και Παρασκευή
όταν κρίνεται αναγκαίο.
 Η εμπειρία, μας έχει δείξει πως η συμπεριφορά των πολιτών κατά τη
διάρκεια των αργιών δεν συνάδει με τα αναφερόμενα στο αρ. 8 παρ. 8.2
και συνήθως εναποθέτουν τα απορρίμματά τους όχι στο πλησιέστερο κάδο
που μπορεί να τα δεχτεί αλλά στους κοινόχρηστους χώρους εκατέρωθεν
αυτών.
 Είθισται όταν πραγματοποιείται οριστική μετακίνηση κάδου, το φαινόμενο
της εναπόθεσης των απορριμμάτων στο σημείο που βρισκόταν αυτός, με
ότι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια υγεία.
 Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας και στο άρθρο 14.8 «Η
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης διατηρεί το δικαίωμα της
τοποθέτησης ή της μετακίνησης κάδων όταν προκύπτουν αποδεδειγμένα
σοβαρά προβλήματα υγείας με γνώμονα την προάσπιση της ποιότητας ζωής
του Δημότη αλλά και όταν υπάρχει αντικειμενική δυσχέρεια στην
αποκομιδή»
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και κυρίως τα αναφερόμενα στο άρθρο
14.8 του κανονισμού καθαριότητας, εισηγούμαστε όπως:
Ο κάδος ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ να μετακινηθεί στην οδό Θησέως, ως η πιο
ενδεδειγμένη για την εξυπηρέτηση των οικιών της εν λόγω περιοχής.
Η παρούσα εισήγηση θα διαβιβαστεί στους υπευθύνους της εφαρμογής του
κανονισμού καθαριότητας, που έχουν οριστεί σύμφωνα με την 519/2015 απόφαση
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πραγματοποιήσουν για το επόμενο διάστημα αυτοψίες στην οδό Μενελάου. Οι
αυτοψίες αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν κυρίως την ημέρα Δευτέρα κάθε
εβδομάδας, αλλά και άλλες ημέρες ενδιάμεσα και πριν την αποκομιδή των κάδων
προκειμένου να διαπιστώσουν κυρίως εάν οι κάτοικοι θα εναποθέτουν σάκους με

απορρίμματα στη θέση όπου υπήρχε ο κάδος μετά την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ μετακίνησή
του εφόσον σε αυτό συμφωνήσουν και τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Σε αυτή την περίπτωση ο κάδος θα ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ στη θέση όπου βρισκόταν
ήτοι πλησίον οδού Μενελάου 87.
Η παρούσα εισήγηση θα διαβιβαστεί εκτός από τα αρμόδια όργανα και στην κα
Παπαδημητροπούλου, η οποία υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής τα έγγραφα υγείας προκειμένου να λάβουν σχετική απόφαση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 1.Β ιιι και 83 παρ. 2 εδ. δ,
ιδ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010) καλείται το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «σε συνέχεια σχετικού εγγράφου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αιγίου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε απόσπασμα καταγγελίας της κας
Σπυριδούλας Παπαδημητροπούλου, κατοίκου Μυρτιάς Αιγίου, οδός Μενελάου 87,
προκειμένου ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας να προβεί
στις δέουσες ενέργειες προς επίλυση του θέματος και αποσόβηση κινδύνου για την
δημόσια υγεία, δηλαδή την ορθή διευθέτηση των κάδων απορριμμάτων στην
ανωτέρω αναφερόμενη περιοχή, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ασθενούς, η
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν αυτοψίας
στην εν λόγω οδό, από την υπάλληλο του Δήμου, κα Κωνσταντίνα Ζάχου,
Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Προϊσταμένη Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα καθορισμού
τοποθέτησης σε νέα θέση του κάδου που βρίσκεται στην ανωτέρω οδό, διαπίστωσε
τα εξής:
 Ο εν λόγω κάδος απορριμμάτων βρίσκεται στα 26,20m δεξιά από την
αυλόπορτα του οικοπέδου της κας Παπαδημητροπούλου και το κτήριο του
οικοπέδου της περί 4,00m απόσταση από αυτήν. Οι κάδοι στα αριστερά του
οικοπέδου της βρίσκονται σε απόσταση 40,30m από την αυλόπορτά του.
 Η οδός Μενελάου πριν το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένος ο κάδος,
στενεύει σημαντικά, ενώ και η ύπαρξη αρδευτικού αύλακος, δεν επιτρέπει
την τοποθέτηση αυτού σε κανένα άλλο σημείο της οδού Μενελάου καθώς
θα περιορίσει κατά πολύ το πλάτος της οδού και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο
για τα διερχόμενα οχήματα.
 Η μετακίνηση του κάδου στο τέλος της οδού Μενελάου και στην
διασταύρωσή του με την οδό Θησέως απομακρύνει αυτόν σε πολύ μεγάλη
απόσταση σε σχέση με τις οικίες που εξυπηρετεί. Επιπρόσθετα ήδη εκεί
είναι τοποθετημένοι δύο άλλοι κάδοι (φωτ. 3-4) και δεν είναι επιτρεπτό να
επιβαρυνθεί η γείτονα περιοχή με τα απορρίμματα μιας άλλης.
 Οι κάδοι στην οδό Θησέως όπως και στη συνημμένη φωτογραφία φαίνεται
είναι τοποθετημένοι πλησίον άλλων οικιών και μάλιστα σε μικρότερες
αποστάσεις από ότι βρίσκεται ο κάδος αυτή τη στιγμή από την οικία της κας
Παπαδημητροπούλου.
Κατόπιν όλων τα ανωτέρω παραθέτουμε και τα κάτωθι που πρέπει να ληφθούν
υπόψη:
 Στο άρθρο 8 παρ. 8.2 του κανονισμού καθαριότητας αναφέρονται μεταξύ
άλλων και τα εξής: «…τα εν λόγω εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα
(πλην εκείνων για τα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης) με την
συσκευασία που περιγράψαμε προηγουμένως (παρ. 8.1) θα πρέπει να τα
τοποθετούν αποκλειστικά μέσα σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή άλλο
μέσο προσωρινής αποθήκευσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία τους
ή την επαγγελματική τους στέγη, τον οποίο οφείλουν να ξανακλείνουν
καλά, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι ο κάδος μπορεί να χωρέσει τα
απορρίμματα και συγχρόνως να κλείσει ομαλά το καπάκι του. Στην
περίπτωση που ο κάδος αυτός δεν μπορεί να χωρέσει άλλο σάκο και
συγχρόνως να κλείσει ομαλά, τα απορρίμματα αυτά μεταφέρονται στον
πλησιέστερο κάδο που μπορεί να τα δεχτεί. Οι κάδοι απορριμμάτων θα
πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και να παραμένουν κλειστοί

μεταξύ προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και της αποκομιδής
αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, ώστε να αποκλείεται η
είσοδος σ΄ αυτά εντόμων και ποντικών καθώς και η παραβίαση τους από τα
αναζητούντα ζώα (σκύλοι, γάτες)…».
 Η αποκομιδή των απορριμμάτων στην εν λόγω περιοχή πραγματοποιείται
τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, αλλά κάποιες φορές και Παρασκευή
όταν κρίνεται αναγκαίο.
 Η εμπειρία, μας έχει δείξει πως η συμπεριφορά των πολιτών κατά τη
διάρκεια των αργιών δεν συνάδει με τα αναφερόμενα στο αρ. 8 παρ. 8.2
και συνήθως εναποθέτουν τα απορρίμματά τους όχι στο πλησιέστερο κάδο
που μπορεί να τα δεχτεί αλλά στους κοινόχρηστους χώρους εκατέρωθεν
αυτών.
 Είθισται όταν πραγματοποιείται οριστική μετακίνηση κάδου, το φαινόμενο
της εναπόθεσης των απορριμμάτων στο σημείο που βρισκόταν αυτός, με
ότι αυτό συνεπάγεται για την δημόσια υγεία.
 Σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας και στο άρθρο 14.8 «Η
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης διατηρεί το δικαίωμα της
τοποθέτησης ή της μετακίνησης κάδων όταν προκύπτουν αποδεδειγμένα
σοβαρά προβλήματα υγείας με γνώμονα την προάσπιση της ποιότητας ζωής
του Δημότη αλλά και όταν υπάρχει αντικειμενική δυσχέρεια στην
αποκομιδή»
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και κυρίως τα αναφερόμενα στο άρθρο
14.8 του κανονισμού καθαριότητας, εισηγούμαστε όπως:
Ο κάδος ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ να μετακινηθεί στην οδό Θησέως, ως η πιο
ενδεδειγμένη για την εξυπηρέτηση των οικιών της εν λόγω περιοχής.
Η παρούσα εισήγηση θα διαβιβαστεί στους υπευθύνους της εφαρμογής του
κανονισμού καθαριότητας, που έχουν οριστεί σύμφωνα με την 519/2015 απόφαση
Δημάρχου
(39313/16.10.2015)
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πραγματοποιήσουν για το επόμενο διάστημα αυτοψίες στην οδό Μενελάου. Οι
αυτοψίες αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν κυρίως την ημέρα Δευτέρα κάθε
εβδομάδας, αλλά και άλλες ημέρες ενδιάμεσα και πριν την αποκομιδή των κάδων
προκειμένου να διαπιστώσουν κυρίως εάν οι κάτοικοι θα εναποθέτουν σάκους με
απορρίμματα στη θέση όπου υπήρχε ο κάδος μετά την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ μετακίνησή
του εφόσον σε αυτό συμφωνήσουν και τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Σε αυτή την περίπτωση ο κάδος θα ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ στη θέση όπου βρισκόταν
ήτοι πλησίον οδού Μενελάου 87.
Η παρούσα εισήγηση θα διαβιβαστεί εκτός από τα αρμόδια όργανα και στην κα
Παπαδημητροπούλου, η οποία υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής τα έγγραφα υγείας προκειμένου να λάβουν σχετική απόφαση».
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 1.Β ιιι και 83 παρ. 2 εδ. δ,
ιδ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα της κας Σπυριδούλας
Παπαδημητροπούλου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής
Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας, περί μετακίνησης του κάδου στην οδό Θησέως, ως η πιο
ενδεδειγμένη για την εξυπηρέτηση των οικιών, της εν λόγω περιοχής.
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2016

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
6η Ιουλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 40
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική 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) Γιδά Ιωάννη, 4) ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα, 5) Κάλπη Αθανάσιο, 6) Κούρτη Θεόδωρο, 7) Μπούλη Αντώνιο
και 8) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από την αριθ.πρωτ.:171/29.06.2016
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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Βελαώρα Βασιλική και 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 τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Βλάχου Μαγδαληνής περί
έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της, η κα Βλάχου Μαγδαληνή, αιτείται περί έγκρισης άδειας
εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία της, επί της
οδού Χίου 13 στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλέιας, κατόπιν αυτοψίας του, γνωμοδοτεί θετικά περί της έγκρισης άδειας
εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία της κας
Βλάχου Μαγδαληνής, επί της οδού Χίου 13 στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα εξασφαλιστεί με τοποθέτηση
κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος, για την απαγόρευση της στάσηςστάθμευσης. Το συνολικό μήκος της κίτρινης διαγράμμισης προτείνεται να είναι
7,00m και συγκεκριμένα 3,00m έμπροσθεν της εισόδου και 2,00m εκατέρωθεν
αυτής για την απρόσκοπτη είσοδο-έξοδο των οχημάτων, επειδή ο δρόμος στο
σημείο αυτό έχει μικρό πλάτος (5,00 μέτρα).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της αιτούσης».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου το 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα

με την οποία, η κα Βλάχου Μαγδαληνή, αιτείται περί έγκρισης άδειας εισόδουεξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία της, επί της οδού Χίου
13 στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλέιας, κατόπιν αυτοψίας του, γνωμοδοτεί θετικά περί της έγκρισης άδειας
εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία της κας
Βλάχου Μαγδαληνής, επί της οδού Χίου 13 στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα εξασφαλιστεί με τοποθέτηση
κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος, για την απαγόρευση της στάσηςστάθμευσης. Το συνολικό μήκος της κίτρινης διαγράμμισης προτείνεται να είναι
7,00m και συγκεκριμένα 3,00m έμπροσθεν της εισόδου και 2,00m εκατέρωθεν
αυτής για την απρόσκοπτη είσοδο-έξοδο των οχημάτων, επειδή ο δρόμος στο
σημείο αυτό έχει μικρό πλάτος (5,00 μέτρα).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της αιτούσης».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου το 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα της κας Βλάχου Μαγδαληνής
περί έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην
ιδιοκτησία της, επί της οδού Χίου 13 στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του Δήμου Αιγιαλείας.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της
αιτούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2016
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
6η Ιουλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 41
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική 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) Γιδά Ιωάννη, 4) ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα, 5) Κάλπη Αθανάσιο, 6) Κούρτη Θεόδωρο, 7) Μπούλη Αντώνιο
και 8) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από την αριθ.πρωτ.:171/29.06.2016
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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Βελαώρα Βασιλική και 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 τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Ιωάννου Αγγελικής περί
τοποθέτησης πινακίδας «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΑ» επί της οδού 25ης Μαρτίου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της, η κα Ιωάννου Αγγελική, αιτείται περί τοποθέτησης
πινακίδας «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΑ» επί της οδού 25ης Μαρτίου.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, ενημερώνει ότι δεν υπάρχει πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης στον
ΚΟΚ με την αναγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΑ».
Για το λόγο αυτό, από τον ΚΟΚ για την αναγγελία κινδύνου λόγω συχνής
κίνησης παιδιών, προβλέπεται η πινακίδα τύπου Κ-16, η οποία χρησιμοποιείται σε
σημεία που υπάρχει έντονη συνάθροιση όπως σχολεία, γήπεδα κλπ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «η κα Ιωάννου Αγγελική, αιτείται περί τοποθέτησης πινακίδας
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΑ» επί της οδού 25ης Μαρτίου.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, ενημερώνει ότι δεν υπάρχει πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης στον
ΚΟΚ με την αναγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΔΙΑ».

Για το λόγο αυτό, από τον ΚΟΚ για την αναγγελία κινδύνου λόγω συχνής
κίνησης παιδιών, προβλέπεται η πινακίδα τύπου Κ-16, η οποία χρησιμοποιείται σε
σημεία που υπάρχει έντονη συνάθροιση όπως σχολεία, γήπεδα κλπ.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου το 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα της κας Ιωάννου Αγγελικής
περί τοποθέτησης πινακίδας τύπου Κ-16, η οποία χρησιμοποιείται σε σημεία που
υπάρχει έντονη συνάθροιση όπως σχολεία, γήπεδα κλπ., επί της οδού 25 ης
Μαρτίου,
σύμφωνα
με
την
εισήγηση
του
Τμήματος
ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2016
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
6η Ιουλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 42
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική 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) Γιδά Ιωάννη, 4) ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα, 5) Κάλπη Αθανάσιο, 6) Κούρτη Θεόδωρο, 7) Μπούλη Αντώνιο
και 8) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από την αριθ.πρωτ.:171/29.06.2016
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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Βελαώρα Βασιλική και 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 τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Παράταση εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
οδών στην οδό που συνδέει τη Δ.Κ. Αιγίου με την Τ.Κ. Τέμενης»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το πέμπτο (5 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., αιτείται για την εκ νέου παράταση των
εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την περιοχή της Τέμενης (ΦΑΣΗ
ΤΕΜ – Α.Δ.9.1), η οποία αφορά στη διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια
της κατασκευής του τεχνικού ΑΔ9 (Άνω Διάβαση) περί τη Χ.Θ. 84+531,93 της
ΣΓΥΤ Κιάτο-Ροδοδάφνη, που βρίσκεται στη περιοχή μεταξύ της Δ.Κ. Αιγίου και της
Τ.Κ. Τέμενης, επί της οδού που συνδέει την οδό Κορίνθου (Τριτεύον Εθνικό Οδικό
Δίκτυο) με την οδό Νικ. Πλαστήρα (επαρχιακή οδός).
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής (σε συνέχεια των αποφάσεων 76/2015 και 139/2015), με την
οποία δόθηκε άδεια οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να διαρκέσουν μέχρι τον
Ιούνιο τρέχοντος έτους, και δεν έχει αντίρρηση για την παράταση των
εγκεκριμένων ρυθμίσεων έως και τέλος Σεπτεμβρίου έτους 2016.
Παράλληλα
το
Τμήμα
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έλαβε και τις σχετικές διαβεβαιώσεις
πως θα εξακολουθεί να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους διερχόμενους
για την απρόσκοπτη διέλευσή τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., αιτείται για την εκ νέου παράταση των
εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την περιοχή της Τέμενης (ΦΑΣΗ
ΤΕΜ – Α.Δ.9.1), η οποία αφορά στη διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια
της κατασκευής του τεχνικού ΑΔ9 (Άνω Διάβαση) περί τη Χ.Θ. 84+531,93 της
ΣΓΥΤ Κιάτο-Ροδοδάφνη, που βρίσκεται στη περιοχή μεταξύ της Δ.Κ. Αιγίου και της
Τ.Κ. Τέμενης, επί της οδού που συνδέει την οδό Κορίνθου (Τριτεύον Εθνικό Οδικό
Δίκτυο) με την οδό Νικ. Πλαστήρα (επαρχιακή οδός).
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής (σε συνέχεια των αποφάσεων 76/2015 και 139/2015), με την
οποία δόθηκε άδεια οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να διαρκέσουν μέχρι τον
Ιούνιο τρέχοντος έτους, και δεν έχει αντίρρηση για την παράταση των
εγκεκριμένων ρυθμίσεων έως και τέλος Σεπτεμβρίου έτους 2016.
Παράλληλα
το
Τμήμα
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έλαβε και τις σχετικές διαβεβαιώσεις
πως θα εξακολουθεί να παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση στους διερχόμενους
για την απρόσκοπτη διέλευσή τους, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου το
83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο μετά
από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα της ΜΕΤΚΑ Α.Ε περί
παράτασης εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην οδό που συνδέει
τη Δ.Κ. Αιγίου με την Τ.Κ. Τέμενης έως και τέλος Σεπτεμβρίου έτους 2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2016
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
6η Ιουλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 43
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική 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) Γιδά Ιωάννη, 4) ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα, 5) Κάλπη Αθανάσιο, 6) Κούρτη Θεόδωρο, 7) Μπούλη Αντώνιο
και 8) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από την αριθ.πρωτ.:171/29.06.2016
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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Βελαώρα Βασιλική και 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 τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση του κ. Γεωργίου Γεράσιμου περί
χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας διαφόρων ψυχαγωγικών
παιχνιδιών στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων για το χρονικό διάστημα των
εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς έτους 2016-2017»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το έκτο (6 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του ο κ. Γεωργίου Γεράσιμος, αιτείται περί χορήγησης άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας διαφόρων ψυχαγωγικών παιχνιδιών στην πλατεία
Υψηλών Αλωνίων για το χρονικό διάστημα των εορτών Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς έτους 2016-2017.
Μετά από αυτά καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με
τις
διατάξεις
του
άρθρου
83
παρ.
2
εδ.
ι
του
Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010)».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «ο κ. Γεωργίου Γεράσιμος, αιτείται περί χορήγησης άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας διαφόρων ψυχαγωγικών παιχνιδιών στην πλατεία
Υψηλών Αλωνίων για το χρονικό διάστημα των εορτών Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς έτους 2016-2017, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου του
άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το
Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Να επανέλθει ο κ. Γεωργίου Γεράσιμος με νέα αίτησή του, στην οποία θα
αναφέρεται αναλυτικά το είδος των ψυχαγωγικών παιχνιδιών που επιθυμεί να
εγκαταστήσει, τον χώρο σε τετραγωνικά μέτρα που επρόκειτο να καταλάβει, το
χρηματικό ποσό που προτίθεται να καταβάλει καθώς και τις ακριβείς ημερομηνίες
για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την πλατεία Υψηλών
Αλωνίων.

Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2016

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
6η Ιουλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 44
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική 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) Γιδά Ιωάννη, 4) ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα, 5) Κάλπη Αθανάσιο, 6) Κούρτη Θεόδωρο, 7) Μπούλη Αντώνιο
και 8) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από την αριθ.πρωτ.:171/29.06.2016
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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Βελαώρα Βασιλική και 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 τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Γκραικιώτη Μαρίας περί έγκρισης
άδειας εισόδου εντός του πεζόδρομου της Ανδρέου Λόντου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το έβδομο (7 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της η κα Γκραικιώτη Μαρία, αιτείται περί έγκρισης άδειας
εισόδου εντός του πεζόδρομου της Ανδρέου Λόντου, για διευκόλυνση ανήμπορου
υπερήλικα.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, μας ενημερώνει ότι δεν δύναται να εφαρμόσει το γ εδάφιο, της 2 ης
παραγράφου, του 2ου άρθρου της με αριθμ. 589/2009 απόφαση του Δ.Σ. Αιγίου,
διότι δεν καθορίζονται σαφώς τα κριτήρια που απαιτούνται έτσι ώστε κάποιος να
χαρακτηριστεί ανήμπορος υπερήλικας, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας που
απαιτείται για τους πιστοποιημένους αναπήρους.
Ως εκ τούτο, προτείνεται η συμπλήρωση-τροποποίηση της ανωτέρω
απόφασης του Δ.Σ. Αιγίου, με απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου, ώστε να καθοριστούν
σαφέστερα οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν
από τους ενδιαφερόμενους, ώστε να είναι η δυνατή η χορήγηση αδείας εισόδου
στον πεζόδρομο της Ανδρέου Λόντου από την υπηρεσία μας.
Μετά από αυτά καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με
τις
διατάξεις
του
άρθρου
83
παρ.
2
εδ.
ε
του
Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010)».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα

με την οποία, «η κα Γκραικιώτη Μαρία, αιτείται περί έγκρισης άδειας εισόδου εντός
του πεζόδρομου της Ανδρέου Λόντου, για διευκόλυνση ανήμπορου υπερήλικα.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, μας ενημερώνει ότι δεν δύναται να εφαρμόσει το γ εδάφιο, της 2 ης
παραγράφου, του 2ου άρθρου της με αριθμ. 589/2009 απόφαση του Δ.Σ. Αιγίου,
διότι δεν καθορίζονται σαφώς τα κριτήρια που απαιτούνται έτσι ώστε κάποιος να
χαρακτηριστεί ανήμπορος υπερήλικας, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας που
απαιτείται για τους πιστοποιημένους αναπήρους.
Ως εκ τούτο, προτείνεται η συμπλήρωση-τροποποίηση της ανωτέρω
απόφασης του Δ.Σ. Αιγίου, με απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου, ώστε να καθοριστούν
σαφέστερα οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν
από τους ενδιαφερόμενους, ώστε να είναι η δυνατή η χορήγηση αδείας εισόδου
στον πεζόδρομο της Ανδρέου Λόντου από την υπηρεσία μας», καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010),
το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα της κας Γκραικιώτη Μαρίας
περί έγκρισης άδειας εισόδου εντός του πεζόδρομου της Ανδρέου Λόντου για
διευκόλυνση ανήμπορου υπερήλικα και όχι για παρκάρισμα.
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2016

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
6η Ιουλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 45
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική 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) Γιδά Ιωάννη, 4) ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα, 5) Κάλπη Αθανάσιο, 6) Κούρτη Θεόδωρο, 7) Μπούλη Αντώνιο
και 8) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από την αριθ.πρωτ.:171/29.06.2016
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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Βελαώρα Βασιλική και 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 τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση του κ. Τσιαγά Ιωάννη περί έγκρισης
άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Κλεομένους
Οικονόμου 50»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το όγδοο (8 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του ο κ. Τσιαγάς Ιωάννης, αιτείται περί έγκρισης άδειας εισόδουεξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης, στον επαγγελματικό του χώρο, επί της
οδού Κλεομένους Οικονόμου 50, στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου
Αιγιαλείας, κατόπιν αυτοψίας του, γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση άδειας
εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης, στον επαγγελματικό χώρο του
κ. Τσιαγά Ιωάννη, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 50, στην Δ.Κ. Αιγίου του
Δήμου Αιγιαλείας.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση
του πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος
σε μήκος 3,50 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Μετά από αυτά καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με
τις
διατάξεις
του
άρθρου
83
παρ.
2
εδ.
ε
του
Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010)».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «ο κ. Τσιαγάς Ιωάννης, αιτείται περί έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου

προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης, στον επαγγελματικό του χώρο, επί της οδού
Κλεομένους Οικονόμου 50, στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου
Αιγιαλείας, κατόπιν αυτοψίας του, γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση άδειας
εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης, στον επαγγελματικό χώρο του
κ. Τσιαγά Ιωάννη, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 50, στην Δ.Κ. Αιγίου του
Δήμου Αιγιαλείας.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση
του πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος
σε μήκος 3,50 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του κ. Τσιαγά Ιωάννη περί
έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης, στον
επαγγελματικό του χώρο, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 50, στην Δ.Κ.
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Αιγιαλείας.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2016

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
6η Ιουλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 46
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική 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) Γιδά Ιωάννη, 4) ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα, 5) Κάλπη Αθανάσιο, 6) Κούρτη Θεόδωρο, 7) Μπούλη Αντώνιο
και 8) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από την αριθ.πρωτ.:171/29.06.2016
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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Βελαώρα Βασιλική και 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 τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση των κατοίκων της περιοχής «ΡΑΧΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ» περί χορήγησης άδειας και κονδυλίου 300ευρώ για ανέγερση
μνημείου του αείμνηστου Δημάρχου Αλέκου Μέγαρη, καθώς και
μετονομασία της οδού από την αρχή (Κουλούρα) μέχρι το νοσοκομείο,
από «Δαφνών» σε «ΑΛΕΚΟΥ ΜΕΓΑΡΗ»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το ένατο (9 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή τους, οι κάτοικοι της περιοχής «ΡΑΧΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ» αιτούνται
περί χορήγησης άδειας και κονδυλίου 300 ευρώ για ανέγερση μνημείου του
αείμνηστου Δημάρχου Αλέκου Μέγαρη, στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δαφνών,
κοντά στα κάγκελα, χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών (αφού το
πεζοδρόμιο έχει πλάτος 5 μέτρα), διαστάσεων 1,5 χ 1 τ.μ.
Επιπλέον επιθυμούν την μετονομασία της οδού από την αρχή (Κουλούρα)
μέχρι το νοσοκομείο, από «Δαφνών» σε «ΑΛΕΚΟΥ ΜΕΓΑΡΗ.
Μετά από αυτά καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010)».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «οι κάτοικοι της περιοχής «ΡΑΧΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ» αιτούνται περί
χορήγησης άδειας και κονδυλίου 300 ευρώ για ανέγερση μνημείου του αείμνηστου
Δημάρχου Αλέκου Μέγαρη, στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δαφνών, κοντά στα
κάγκελα, χωρίς να παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών (αφού το πεζοδρόμιο
έχει πλάτος 5 μέτρα), διαστάσεων 1,5 χ 1 τ.μ.

Επιπλέον επιθυμούν την μετονομασία της οδού από την αρχή (Κουλούρα)
μέχρι το νοσοκομείο, από «Δαφνών» σε «ΑΛΕΚΟΥ ΜΕΓΑΡΗ».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση αρνητικής του γνώμης, στο αίτημα των κατοίκων της
περιοχής «ΡΑΧΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ», περί χορήγησης άδειας και κονδυλίου 300 ευρώ για
ανέγερση μνημείου του αείμνηστου Δημάρχου Αλέκου Μέγαρη, καθώς και
μετονομασία της οδού από την αρχή (Κουλούρα) μέχρι το νοσοκομείο, από
«Δαφνών» σε «ΑΛΕΚΟΥ ΜΕΓΑΡΗ», καθότι για την μετονομασία απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη της οικογένειας «ΜΕΓΑΡΗ», ενώ δεν έχει προσκομιστεί ένας
ικανοποιητικός αριθμός υπογραφών των κατοίκων περιοχής «ΡΑΧΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ»,
που επιθυμούν την εκπλήρωση των ανωτέρων αιτημάτων.
Όσο αναφορά το κονδύλι των 300 ευρώ, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της
Δ.Κ. Αιγίου, η οποία μπορεί μόνο, να ζητήσει την κατασκευή μνημείου έπειτα από
μελέτη και εφόσον προσκομιστεί ένας ικανοποιητικός αριθμός υπογραφών των
κατοίκων περιοχής «ΡΑΧΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ», που επιθυμούν την εκπλήρωση των
ανωτέρων αιτημάτων.
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2016

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
6η Ιουλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 47
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική 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) Γιδά Ιωάννη, 4) ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα, 5) Κάλπη Αθανάσιο, 6) Κούρτη Θεόδωρο, 7) Μπούλη Αντώνιο
και 8) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από την αριθ.πρωτ.:171/29.06.2016
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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Βελαώρα Βασιλική και 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 τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση του κ. Σταματόπουλου Χρήστου περί
έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της παρόδου
Χειμάρας»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δέκατο (10 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του, ο κ. Σταματόπουλος Χρήστος, αιτείται την υποβάθμιζη του
πεζοδρομίου στα δεξιά του οικοπέδου του, επί της παρόδου Χειμάρας για την
ομαλή είσοδο-έξοδο του αυτοκινήτου του. Δεδομένου των όγκων των ομβρίων
υδάτων που κατεβαίνουν ορμητικά στο συγκεκριμένο δρόμο, αιτούμαι η
υποβάθμιση να συνεχισθεί μέχρι και την παρακείμενη πόρτα εισόδου, για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου εισροής υδάτων στο οικόπεδό μου.
Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας με αριθμό 278/2013
απαγορεύεται η στάθμευση επί της οδού παρ. Χειμάρας και εκκρεμεί η τοποθέτηση
πινακίδων απαγόρευσης εδώ και τρία χρόνια. Παρακαλώ για την όσο πιο γρήγορη
διευθέτηση των αιτημάτων μου.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, κατόπιν αυτοψίας του, γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση άδειας
εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία του κ.
Σταματόπουλου Χρήστου, επί της παρόδου Χειμάρας, στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση
του πεζοδρομίου σε μήκος 5,50 μέτρων (έως και την παρακείμενη πόρτα εισόδου),
όπως αιτείται ο κος Σταμαστόπουλος Χρήστος, για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου εισροής υδάτων στο οικόπεδό του.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου
Αιγιαλείας απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στην πάροδο Χειμάρας
και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Μετά από αυτά καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 83 εδ. ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010)».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, «ο κ. Σταματόπουλος Χρήστος, αιτείται την υποβάθμιζη του
πεζοδρομίου στα δεξιά του οικοπέδου του, επί της παρόδου Χειμάρας για την
ομαλή είσοδο-έξοδο του αυτοκινήτου του. Δεδομένου των όγκων των ομβρίων
υδάτων που κατεβαίνουν ορμητικά στο συγκεκριμένο δρόμο, αιτούμαι η
υποβάθμιση να συνεχισθεί μέχρι και την παρακείμενη πόρτα εισόδου, για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου εισροής υδάτων στο οικόπεδό μου.
Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας με αριθμό 278/2013
απαγορεύεται η στάθμευση επί της οδού παρ. Χειμάρας και εκκρεμεί η τοποθέτηση
πινακίδων απαγόρευσης εδώ και τρία χρόνια. Παρακαλώ για την όσο πιο γρήγορη
διευθέτηση των αιτημάτων μου.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, κατόπιν αυτοψίας του, γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση άδειας
εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία του κ.
Σταματόπουλου Χρήστου, επί της παρόδου Χειμάρας, στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση
του πεζοδρομίου σε μήκος 5,50 μέτρων (έως και την παρακείμενη πόρτα εισόδου),
όπως αιτείται ο κος Σταμαστόπουλος Χρήστος, για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου εισροής υδάτων στο οικόπεδό του.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. 287/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου
Αιγιαλείας απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στην πάροδο Χειμάρας
και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από διαλογική
συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του κ. Σταματόπουλου
Χρήστου περί έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης
στην ιδιοκτησία του, επί της παρόδου Χειμάρας, στην Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2016
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
6ης Ιουλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 48
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα έξι (6) Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική 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) Γιδά Ιωάννη, 4) ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα, 5) Κάλπη Αθανάσιο, 6) Κούρτη Θεόδωρο, 7) Μπούλη Αντώνιο
και 8) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από την αριθ.πρωτ.:171/29.06.2016
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 Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Βελαώρα Βασιλική και 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 τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
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 εντέκατο (11 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) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ του Αχιλλέα, για το επί της οδού Κορίνθου
107 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ».
2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ του Κωνσταντίνου, για το επί της οδού Μητροπόλεως
59 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ».

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου για το επί της
οδού Ανδρέου Λόντου 17 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ».
4) ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου για το επί της οδού
Μητροπόλεως 42 στο Αίγιο, κατάστημα «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.:
14429/19.5.2016,
7909/18.3.2016,
18495/15.06.2016
και
15953/30.05.2016 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) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ του Αχιλλέα, για το επί της οδού Κορίνθου
107 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ».
2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ του Κωνσταντίνου, για το επί της οδού Μητροπόλεως
59 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ».
3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου για το επί της
οδού Ανδρέου Λόντου 17 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ».
4) ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου για το επί της οδού
Μητροπόλεως 42 στο Αίγιο, κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2016
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

