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Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο) σήμερα στις δώδεκα (12) Ιουλίου 2017,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο
από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Ιωάννη Γιδά,
3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4)Θεόδωρο Κούρτη, 5))Βελαώρα Βασιλική,
6)Αλεξόπουλος Παναγιώτης, 7)Μπούλη Αντώνιο, 8)Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
Ελισάβετ και 9) Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ. πρωτ.:219/10.07.2017
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).
Παρόντες οι κ.κ.: Δήμαρχος Αιγιαλείας Αθανάσιος Παναγόπουλος, κ. Γενικός
Γραμματέας Δ. Αιγιαλείας Καλογερόπουλος Δημήτριος, Μελετητής Πολιτικός
Μηχανικός, MSc-Συγκοινωνιολόγος κ. Γόγολα Ανδριανή, Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών Δ. Αιγιαλείας κ. Τσιγκρής Ανδρέας, αρμόδιος Πολιτικός Μηχανικός Δ.
Αιγιαλείας κ. Δρύλλης Βασίλειος, εκπρόσωποι σωματείων Ταξί Αιγίου, Εμπορικού
Συλλόγου Αιγίου και ενδιαφερόμενοι δημότες.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Κάλπης
Αθανάσιος και Μαρία Μουντζουρούλια λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (09) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης
Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης
Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ 1143/13-01-2017 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Θέμα: Γνωμοδότηση επί της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης Οργάνωση
Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης Αιγίου».
Με την με αρ. 668/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αιγιαλείας εγκρίθηκε η αναγκαιότητα επικαιροποίησης της μελέτης: «Οργάνωση
Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης Αιγίου».
Με την με αρ. 363/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας ανατέθηκε η μελέτη «Επικαιροποίηση μελέτης Οργάνωση Κυκλοφορίας
και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης Αιγίου» στην Πολίτικο
Μηχανικό κα. Ανδριανή Γόγολα.
Την 12-2-2016 υπεγράφη η σύμβαση με την κα. Ανδριανή Γόγολα, (αριθ.
πρωτ. 4500/12-02-2016, ΑΔΑΜ: 16SYMV003816313) για την εκπόνηση της
ανωτέρω μελέτης, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά:
Α’ Φάση: Εργασίες ελέγχου – αξιολόγησης – επικαιροποίησης
στοιχείων:
•

Επικαιροποίηση των στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου και χαρακτηριστικών
στάθμευσης στην περιοχή μελέτης.

•

Επικαιροποίηση των καταγραφών δεσμευμένων θέσεων στάθμευσης στην
περιοχή μελέτης και των θέσεων στάθμευσης εκτός οδού στην περιοχή.

•

Έλεγχο - αξιολόγηση των προτάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και
σηματοδότησης της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης.
Β’ Φάση: Προτάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης:

•

Επικαιροποιημένες προτάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης του δικτύου
(καθορισμός μονοδρόμων, ρυθμίσεις στάθμευσης παρά την οδό, σήμανση), με
ιδιαίτερη πρόνοια για τις πλέον κρίσιμες περιοχές.

•

Έλεγχος κυκλοφοριακών επιπτώσεων και αξιολόγηση προτάσεων
πεζοδρόμησης τμημάτων του δικτύου και προτάσεων διαμόρφωσης τμημάτων
ως ήπιας κυκλοφορίας.

•

Πρόταση ένταξης του ποδηλάτου στην κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης
και διαχείρισης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 13274/10-5-2016 έγγραφο η κα. Ανδριανή Γόγολα,
υπέβαλε την Α’ Φάση της ανωτέρω Μελέτης στον Δήμο Αιγιαλείας.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 24067/1-8-2016 έγγραφο η κα. Ανδριανή Γόγολα
υπέβαλε την Β’ Φάση της ανωτέρω Μελέτης στον Δήμο Αιγιαλείας.

Με το με αρ. πρωτ. 24875/22-8-2016 έγγραφο μας, ζητήσαμε διορθώσεις συμπληρώσεις επί της παραδοτέας Β’ φάσης της ανωτέρω μελέτης, ύστερα από
την με αρ. πρωτ. 24875/9-8-2016 αίτηση της κας. Κωσταρίδου Ελένης, την οποία
και σας διαβιβάζουμε συνημμένα.
Με το με αρ. πρωτ. 28584/15-9-2016 έγγραφο μας, ζητήσαμε επιπλέον
διορθώσεις - συμπληρώσεις της παραδοτέας Β’ φάσης της ανωτέρω μελέτης,
ύστερα από την με αρ. πρωτ. 28584/14-9-2016 αίτηση της κας Αρβανίτη
Παναγιώτας και λοιπών κατοίκων της περιοχής οδού Μητροπόλεως, την οποία και
σας διαβιβάζουμε συνημμένα.
Με το με αριθ. πρωτ. 39712/8-12-2016 έγγραφο η κα. Ανδριανή Γόγολα
υπέβαλε την οριστική Β’ Φάση της ανωτέρω Μελέτης στον Δήμο Αιγιαλείας.
Με την με αρ. 275/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης
Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης
Αιγίου».
Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική μελέτη και
παρακαλούμε όπως:
- Γνωμοδοτήσετε επί της μελέτης.
- Επιλέξετε ένα εκ των τριών σεναρίων διαμόρφωσης
για την οδό
Μητροπόλεως, όπως αναλύονται στην εν λόγω μελέτη, έτσι ώστε να
προβούμε στη σύνταξη μελέτης για την ανάπλαση της οδού Μητροπόλεως
από το Παναγιωτοπουλέΐκο έως τη συμβολή της με την οδό Σολωμού.
Την γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, παρακαλούμε όπως
προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε τη
σχετική μελέτη και το υπ΄αρ. 1143/13-01-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
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 γνώμης, επί της επικαιροποίησης της μελέτης Οργάνωση
Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης Αιγίου, με
τροποποίηση των μπαρών στην οδό Γερμανού και Ζαΐμη αντί για τύπου Β να μπουν
τύπου Α, η πιάτσα των ταξί να τοποθετηθεί στο επάνω μέρος της πλατείας Αγίας
Λαύρας (επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου) και όσον αφορά την οδό
Μητροπόλεως προτείνουμε το σενάριο Γ όπως αυτό περιγράφεται στο από
Δεκεμβρίου 2016 σχέδιο με τίτλο «Ενδεικτική διαμόρφωση οδού Μητροπόλεως
τμήμα: Παναγιωτοπούλων-Σολωμού σενάριο Γ» και αριθμό Σχεδίου Κ-10Γ της
Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Ανδριανής Γόγολα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2017
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο) σήμερα στις δώδεκα (12) Ιουλίου 2017,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο
από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Ιωάννη Γιδά,
3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4)Θεόδωρο Κούρτη, 5))Βελαώρα Βασιλική,
6)Αλεξόπουλος Παναγιώτης, 7)Μπούλη Αντώνιο, 8)Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
Ελισάβετ και 9) Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ. πρωτ.:219/10.07.2017
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).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Κάλπης
Αθανάσιος και Μαρία Μουντζουρούλια λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (09) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: Κατασκευή μιας πρότυπης παιδικής χαράς φιλικής
προς ΑΜΕΑ, στην περιοχή της Καλλιθέας Αιγίου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Εισηγούμαι την κατασκευή μιας πρότυπης παιδικής χαράς φιλικής προς
ΑΜΕΑ, στην περιοχή της Καλλιθέας Αιγίου, αποσκοπώντας στη βέλτιστη σωματική
και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού, αλλά και στην αύξηση
ασφαλών δημόσιων χώρων ξεκούρασης και αναψυχής στο Δήμο Αιγιαλείας.
Η παιδική χαρά θα λειτουργήσει με ευθύνη της Δ.Κ. Αιγίου, η οποία και θα
ορίσει προσωπικό υπεύθυνο για το άνοιγμα και κλείσιμό της κατά τις ώρες
λειτουργίας, οι οποίες καθορίζονται ως εξής:

Χειμερινό ωράριο:
• 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
• 17:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ.
Θερινό ωράριο:
• 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
• 17:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ.
Η είσοδος της θα προκύψει βάσει αρχιτεκτονικής μελέτης.
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
Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου και εκφράζει τη θετική του γνώμη για
την κατασκευή μιας πρότυπης παιδικής χαράς φιλικής προς ΑΜΕΑ, στην περιοχή της
Καλλιθέας Αιγίου, αποσκοπώντας στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη
και κοινωνικοποίηση του παιδιού, αλλά και στην αύξηση ασφαλών δημόσιων χώρων
ξεκούρασης και αναψυχής στο Δήμο Αιγιαλείας.
Η παιδική χαρά θα λειτουργήσει με ευθύνη της Δ.Κ. Αιγίου, η οποία και θα
ορίσει προσωπικό υπεύθυνο για το άνοιγμα και κλείσιμό της κατά τις ώρες
λειτουργίας, οι οποίες καθορίζονται ως εξής:
Χειμερινό ωράριο:
• 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
• 17:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ.
Θερινό ωράριο:
• 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
• 17:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ.
Η είσοδος της θα προκύψει βάσει αρχιτεκτονικής μελέτης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2017
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
κέντρου Δ.Κ. Αιγίου (παλιό Νοσοκομείο) σήμερα δώδεκα (12) Ιουλίου 2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο
από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Ιωάννη Γιδά,
3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4)Θεόδωρο Κούρτη, 5))Βελαώρα Βασιλική,
6)Αλεξόπουλος Παναγιώτης, 7)Μπούλη Αντώνιο, 8)Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
Ελισάβετ και 9) Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ. πρωτ.:219/10.07.2017
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).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Κάλπης
Αθανάσιος και Μαρία Μουντζουρούλια λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (09) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: Ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην περιοχή του
Συνοικισμού Αιγίου, επί των οδών Καλλιπόλεως-Βιτσίου-Νικομηδείας.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Εισηγούμαι την ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην περιοχή του
Συνοικισμού Αιγίου, επί των οδών Καλλιπόλεως-Βιτσίου-Νικομηδείας,
αποσκοπώντας στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και
κοινωνικοποίηση του παιδιού, αλλά και στην αύξηση ασφαλών δημόσιων χώρων
ξεκούρασης και αναψυχής στο Δήμο Αιγιαλείας.
Η παιδική χαρά θα λειτουργήσει με ευθύνη της Δ.Κ. Αιγίου, η οποία και θα
ορίσει προσωπικό υπεύθυνο για το άνοιγμα και κλείσιμό της κατά τις ώρες
λειτουργίας, οι οποίες καθορίζονται ως εξής:

Χειμερινό ωράριο:
• 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
• 17:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ.
Θερινό ωράριο:
• 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
• 17:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ.
Η είσοδος της θα είναι στη νότια πλευρά του χώρου.
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
Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου και εκφράζει τη θετική του γνώμη για
την ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην περιοχή του Συνοικισμού Αιγίου, επί των
οδών Καλλιπόλεως-Βιτσίου-Νικομηδείας, αποσκοπώντας στη βέλτιστη σωματική και
πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού, αλλά και στην αύξηση
ασφαλών δημόσιων χώρων ξεκούρασης και αναψυχής στο Δήμο Αιγιαλείας.
Η παιδική χαρά θα λειτουργήσει με ευθύνη της Δ.Κ. Αιγίου, η οποία και θα
ορίσει προσωπικό υπεύθυνο για το άνοιγμα και κλείσιμό της κατά τις ώρες
λειτουργίας, οι οποίες καθορίζονται ως εξής:
Χειμερινό ωράριο:
• 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
• 17:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ.
Θερινό ωράριο:
• 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
• 17:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ.
Η είσοδος της θα είναι στη νότια πλευρά του χώρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

