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ΑΠΟΦΑΣΗ 26
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
δέκα (10) Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, 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)
Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 5)
Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, μετά από την αριθ.
πρωτ.:130/05.05.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια ,Αλεξόπουλος Γεώργιος, Βελαώρα Βασιλική και ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο: «Τοποθέτηση κιγκλιδώματος στην πλαζ της Αλυκής στην
παραλία Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης
Θέμα: Εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου κ. Σοφέτη Ανδρέα
για τοποθέτηση κιγκλιδώματος στην πλαζ της Αλυκής στην παραλία Αιγίου».
Κύριοι Σύμβουλοι,
Εισηγούμαι να τοποθετηθεί κιγκλίδωμα στην πλαζ της Αλυκής στην παραλία
Αιγίου και συγκεκριμένα κατά μήκος του δρόμου προς την πλευρά της θάλασσας,
από το κατάστημα (πρώην Αντωνόπουλου) έως το κατάστημα (πρώην Τρίαινα). Ο
ρόλος είναι διπλός. Πρώτον θα προστατευθούν οι περιπατητές, λουόμενοι και
δεύτερον θα παρεμποδίζεται το παρκάρισμα των αυτοκινήτων και θα διεξάγεται
ομαλά η κυκλοφορία. Θα γίνει πιο ασφαλής και προσβάσιμη η παραλία για τους
πολίτες και επισκέπτες της πόλης μας.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 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 τοποθέτησης κιγκλιδώματος στην πλαζ
της Αλυκής στην παραλία Αιγίου και συγκεκριμένα κατά μήκος του δρόμου προς την
πλευρά της θάλασσας, από το κατάστημα (πρώην Αντωνόπουλου) έως το
κατάστημα (πρώην Τρίαινα).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2017
Ο Πρόεδρος
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
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10 Μαΐου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 27
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
δέκα (10) Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, 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)
Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 5)
Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, μετά από την αριθ.
πρωτ.:130/05.05.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια ,Αλεξόπουλος Γεώργιος, Βελαώρα Βασιλική και ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο: « Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δημοπρασίας με
σκοπό τη μίσθωση τμήματος της πλατείας Ποσειδώνος παραλίας Αιγίου, για
τοποθέτηση παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδίων, τύπου Λούνα Παρκ.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης
Κύριοι Σύμβουλοι,
Εισηγούμαι και προτείνω, ότι στην παραλία με την ανάπλαση που έχει γίνει,
είναι αναγκαίο να γίνει διενέργεια δημοπρασίας, με σκοπό τη μίσθωση τμήματος της
πλατείας Ποσειδώνος , για τοποθέτηση παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδίων, τύπου
Λούνα Παρκ.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 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 της έγκρισης αναγκαιότητας διενέργειας
δημοπρασίας, με σκοπό τη μίσθωση τμήματος της πλατείας Ποσειδώνος παραλίας
Αιγίου, για τοποθέτηση παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδίων, τύπου Λούνα Παρκ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
10 Μαΐου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 28
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
δέκα (10) Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, 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)
Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 5)
Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, μετά από την αριθ.
πρωτ.:130/05.05.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια ,Αλεξόπουλος Γεώργιος, Βελαώρα Βασιλική και ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο: «Μετακίνηση κάδου απορριμμάτων στην περιοχή
Εργατικών Κατοικιών Αναπαύσεως».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας,
κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης και
διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ. 6205/28-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών το
οποίο έχει ως εξής:
Κύριοι σύμβουλοι,
Θέμα: Μετακίνηση κάδου στην περιοχή εργατικές κατοικίες Αναπαύσεως.
Σχετ: Η υπ΄αρ.2223/24-01-2017 αίτηση του κ. Τουρκοχρήστου Δημητρίου.
Η υπ΄αρ. 6/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.
Το υπ΄αρ. 48/13-02-2017 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου κ. Σοφέτη Ανδρέα.
Το υπ΄αρ. 6205/28-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ. 6205/28-03-2017 εγγράφου της Διεύθυνσης Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης, Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
το οποίο έχει ως εξής:
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με το 2223/2017 αίτημά του προς τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Αιγίου ο κος
Τουρκοχρήστος Δημήτριος αναφέρεται στο κάδο πλησίον της οικίας του όπως αυτός
σημειώνεται στο δορυφορικό χάρτη της περιοχής καθώς επίσης και στη δορυφορική
φωτογραφία.

.
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Κάδος απορριμμάτων
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Επάνω στο χάρτη αλλά και στην φωτογραφία αναγράφονται οι αποστάσεις
του κάδου, από το μέσο περίπου του μανδρότοιχου ιδιοκτησίας κου Τουρκοχρήστου
η οποία είναι στα 30,00 μ. και αντίστοιχα από την ιδιοκτησία της διπλανής οικίας
(πλησιέστερης στον κάδο) η οποία είναι στα 15,00 μ.
Στον κο Τουρκοχρήστο όταν παρουσιάστηκε στην Υπηρεσία,
γνωστοποιήθηκαν τα κάτωθι:
Η πορεία του απορριμματοφόρου οχήματος η οποία σημειώνεται στο
δορυφορικό χάρτη με βέλη και η οποία δείχνει την πορεία του από την οδό
Αναπαύσεως προς την στην οδό Ιονίων Νήσων. Καθώς άλλοι κάδοι προς την
κατάντη μεριά του κάδου δεν υπάρχουν, το απορριμματοφόρο όχημα συνεχίζει την
πορεία του από την οδό Ιονίων νήσων μέχρι να συναντήσει την οδό Στράβωνος
κάνοντας ταυτόχρονα την αποκομιδή σε κάδους που υπάρχουν στο ενδιάμεσο της
περιοχής. Το υπηρεσιακό όχημα λοιπόν δεν συνεχίζει στην κατωφέρεια προς την

κατάντι μεριά του κάδου όπως παλαιότερα όταν ήταν τοποθετημένοι κι άλλοι κάδοι.
Θα μπορούσε να κινηθεί μόνο και μόνο για να εκτελέσει την αποκομιδή του κάδου
και κάνοντας κύκλο να επανέλθει στο ίδιο σημείο με κατεύθυνση προς την οδό
Στράβωνος, τα σταθμευμένα όμως οχήματα εμποδίζουν την διέλευσή του σε αυτό το
τμήμα. Όταν λοιπόν ο κάδος γεμίζει με απορρίμματα τοποθετημένος όπως είναι στο
κεκλιμένο τμήμα του δρόμου οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να τον τραβήξουν μέχρι
την ανωφέρεια που κινείται το όχημα δυσχεραίνοντας το έργο της αποκομιδής του.
Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τα αναγραφόμενα στο άρθρο 14.8.4 του
κανονισμού καθαριότητας σύμφωνα με το οποίο: «….Η Δ/νση 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…».
Ο κάδος λοιπόν είναι τοποθετημένος στην αρχική του θέση και σας
μεταφέρουμε σε αυτό το σημείο την επιθυμία των εργατών καθαριότητας στο να
μετακινηθεί κατά 3,00 μέτρα, προς τα επάνω και συγκεκριμένα εμπρός από την ελιά
που βρίσκεται εκεί ισομοιράζοντας την απόσταση προς το απορριμματοφόρο
καταγράφοντας και τα αποτελέσματα από αυτή την μετακίνηση τα οποία θα είναι:
Οι αποστάσεις του κάδου από την οικία του κου Τουρκοχρήστου και την
γειτονική μειώνονται και γίνονται αντίστοιχα 27,00 μέτρα από το μέσο περίπου του
μανδρότοιχου της οικίας του κου Τουρκοχρήστου και 13,00 μέτρα από το μέσο του
μανδρότοιχου της γειτονικής ιδιοκτησίας. Αποστάσεις οι οποίες δεν αλλάζουν
σημαντικά την ‘διαδρομή των οσμών’ για την οποία διαμαρτυρήθηκε ο κος
Τουρκοχρήστος όταν παρουσιάστηκε στην Υπηρεσία. Επιπλέον δε όλων των
ανωτέρω, όταν πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην οποία ήταν παρόν ο κος
Τουρκοχρήστος, ενημερώθηκε πως εφόσον οι κάτοικοι της περιοχής κλείνουν το
καπάκι θα μπορούν να περιοριστούν και οι οσμές από τον κάδο.
Τέλος σας ενημερώνουμε πως στο αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν υπάρχει
παλαιότερη οριοθέτηση του κάδου όπως αναγράφεται στην επιστολή του κου
Τουρκοχρήστου και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης για την
καταλληλότερη θέση του κάδου μετά της σήμανσης αυτού με χρήση κατάλληλου
σπρέϊ.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ. .
6205/28-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση της αρνητικής του γνώμης περί της μετακίνησης του κάδου
απορριμμάτων στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών Αναπαύσεως και προτείνει να
τοποθετηθεί και δεύτερος κάδος απορριμμάτων εντός του πάρκινγκ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 28/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
10 Μαΐου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 29
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
δέκα (10) Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, 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)
Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 5)
Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, μετά από την αριθ.
πρωτ.:130/05.05.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια ,Αλεξόπουλος Γεώργιος, Βελαώρα Βασιλική και ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο: «Τοποθέτηση κολώνας Δημοτικού φωτισμού, επί της οδού
Μαυροκορδάτου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την υπ΄αρ. 12175/19-04-2017 αίτηση του κ. Γιοβά Δημητρίου,
η οποία έχει ως εξής,
Παρακαλώ να τοποθετήσετε κολώνα με δημοτικό φως επί της οδού
Μαυροκορδάτου στο Αίγιο, διότι για απόσταση 100 μέτρων δεν υπάρχει καθόλου
φωτισμός και είναι επικίνδυνη η διέλευση των κατοίκων από το εν λόγω σημείο του
δρόμου κατά τις νυχτερινές ώρες. Επισυνάπτεται και αεροφωτογραφία για την
περιοχή που αιτούμαστε την τοποθέτηση.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την υπ΄αρ.
12175/19-04-2017 αίτηση του κ. Γιοβά Δημητρίου και την αεροφωτογραφία που
επισυνάπτεται,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 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 της τοποθέτησης κολώνας Δημοτικού
φωτισμού επί της οδού Μαυροκορδάτου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 29/2017
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
10 Μαΐου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 30
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
δέκα (10) Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, 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)
Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 5)
Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, μετά από την αριθ.
πρωτ.:130/05.05.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια ,Αλεξόπουλος Γεώργιος, Βελαώρα Βασιλική και ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο: « Αίτηση των κατοίκων της περιοχής Καλλιθέας Αιγίου για
ασφαλτόστρωση των οδών Δημοτικού Σταδίου, Ευτέρπης και Τερψιχόρης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας,
κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης και
διαβάζει την υπ΄ αρ. 8367/23-03-2016 αίτηση των κατοίκων της περιοχής Καλλιθέας
Αιγίου, όπου αιτούνται να γίνει ασφαλτόστρωση των οδών Δημοτικού Σταδίου,
Ευτέρπης και Τερψιχόρης.
Είμαστε κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου
και συγκεκριμένα στην περιοχή Καλλιθέας, πάνω (δυτικά) από το Δημοτικό Στάδιο
Αιγίου. Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν ανεγερθεί επί των οδών Δημοτικού
Σταδίου, Ευτέρπης, Τερψιχόρης αρκετά σπίτια, τα οποία μάλιστα είναι μόνιμες
κατοικίες, αλλά παρά τα χρόνια αιτήματα μας, οι προαναφερόμενοι δρόμοι είναι
ακόμα χωματόδρομοι, δημιουργώντας σε εμάς αλλά και στις οικογένειες μας
καθημερινά προβλήματα.
Επίσης σας αναφέρουμε ότι στην περιοχή που διαμένουμε αναζητούν χώρο
στάθμευσης οι επισκέπτες φίλαθλοι που έρχονται για να παρακολουθήσουν κάποιον

ποδοσφαιρικό αγώνα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, κυρίως τώρα που η ομάδα της
πόλης μας ανέβηκε κατηγορία. Πολλές φορές ακούμε πικρόχολα σχόλια για την
κατάσταση των δρόμων πέριξ του γηπέδου που αμαυρώνουν την εικόνα της πόλης
μας.
Είναι ανεπίτρεπτο μια κατοικημένη αναπτυσσόμενη περιοχή εντός σχεδίου
πόλεως, δίπλα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου να εξακολουθεί εν έτη 2016 να έχει
χωματόδρομους.
Για άλλη μια φορά θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για την εκτέλεση μιας
εργολαβίας ασφαλτόστρωσης στην περιοχή μας, η οποία και θα επιλύσει τα δικά
μας καθημερινά προβλήματα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μας, αλλά και θα
αποκαταστήσει την εικόνα της πόλης μας στους επισκέπτες.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Οι κάτοικοι και ιδιοκτήτες της περιοχής.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την υπ΄αρ.
8367/23-03-2016 αίτηση των κατοίκων Καλλιθέας Αιγίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 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 της ασφαλτόστρωσης των οδών Δημοτικού
Σταδίου, Ευτέρπης και Τερψιχόρης της Δ.Κ. Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

