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ΑΠΟΦΑΣΗ 62
Στο Αίγιο και στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα στις έντεκα
(11) Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 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)Ιωάννη Γιδά, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική
Βελαώρα 6)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 7)Κάλπη Αθανάσιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:365/06-10-2017 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. Μαρία
Μουντζουρούλια, Μπούλης Αντώνιος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης 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.
Για το αντικείμενο:« Αποξήλωση τμημάτων σιδηροδρομικής γραμμής στη
συμβολή των οδών Αλυκόβρυσης και Παυσανίου στην περιοχή της Αλυκής της
Δ.Κ. Αιγίου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας,
κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Εκτός Ημερησίας διάταξης, το
οποίο έχει ως εξής:
Θέμα: Εισήγηση του συμβούλου κ. Κάλπη Αθανασίου όσον αφορά την
αποξήλωση τμημάτων σιδηροδρομικής γραμμής στη συμβολή των οδών
Αλυκόβρυσης και Παυσανίου στην περιοχή της Αλυκής της Δ.Κ. Αιγίου.
Εισήγηση κ. Κάλπη Αθανασίου:
Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι πρέπει να γίνει τοπική αποξήλωση τμημάτων
σιδηροδρομικής γραμμής στην οδό Αλυκόβρυσης και Παυσανίου στην περιοχή της
Αλυκής της Δ.Κ. Αιγίου, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, για να γίνεται πιο εύκολη η
κυκλοφορία των οχημάτων.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο τοπικός σύμβουλος κ. Κάλπης Αθανάσιος, είδε και το
υπ΄αρ. πρωτ: 17493/01-06-2017 έγγραφο του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας Αθανασίου
Παναγόπουλου προς την ΕΡΓΟΣΕ
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 κ. Κάλπη Αθανασίου και εκφράζει θετική γνώμη, περί της
τοπικής αποξήλωσης τμημάτων της σιδηροδρομικής γραμμής στην οδό Αλυκόβρυσης
και Παυσανίου στην περιοχή της Αλυκής της Δ.Κ. Αιγίου, τα οποία δεν
χρησιμοποιούνται, για να γίνεται πιο εύκολη η κυκλοφορία των οχημάτων και στο
έγγραφο του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας Αθανασίου Παναγόπουλου προς την ΕΡΓΟΣΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2017
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 63
Στο Αίγιο και στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα στις έντεκα
(11) Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 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)Ιωάννη Γιδά, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική
Βελαώρα 6)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 7)Κάλπη Αθανάσιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:365/06-10-2017 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. Μαρία
Μουντζουρούλια, Μπούλης Αντώνιος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης 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.
Για το αντικείμενο:«Στην αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς(υποκατάστημα
Αιγίου) για την τοποθέτηση ΑΤΜ στο κιόσκι της πλατείας Αγίας Λαύρας στη
Δ.Κ. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την υπ΄αρ. πρωτ: 26591/23-08-2017 αίτηση της Τράπεζας
Πειραιώς.
Θέμα: Τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής.
Αγαπητοί κύριοι,
Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την πρόθεση της
Τράπεζας Πειραιώς να τοποθετήσει Αυτόματη Ταμειολογιστική Μηχανή (ΑΤΜ) στο
κιόσκι που υπάρχει επί της Πλατείας Αγίας Λαύρας.
Παρακαλούμε για την αξιολόγηση του παρόντος αιτήματος και την συνακόλουθη
έγγραφη απάντησή σας προς το κατάστημα Αιγίου.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την
υπ΄αρ. πρωτ: 26591/23-08-2017 αίτηση της Τράπεζας Πειραιώς.

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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την αναβολή του θέματος μέχρι να μας διευκρινιστεί από το Τμήμα Εσόδων και
Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Αιγιαλείας, αν το κιόσκι στην
πλατεία Αγίας Λαύρας της Δ.Κ. Αιγίου είναι χαρακτηρισμένο τουριστικό περίπτερο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2017
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 64
Στο Αίγιο και στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα στις έντεκα
(11) Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 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)Ιωάννη Γιδά, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική
Βελαώρα 6)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 7)Κάλπη Αθανάσιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:365/06-10-2017 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. Μαρία
Μουντζουρούλια, Μπούλης Αντώνιος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης 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.
Για το αντικείμενο:« Περί εξέτασης αιτήματος κοπής και αντικατάστασης
ημίξερων δέντρων στο πάρκο, στη συμβολή των οδών Δεσποτοπούλων και
Βασιλέως Γεωργίου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ:29243/13-09-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην απομάκρυνση τεσσάρων δέντρων γκολντ
κρεστ που έχουν απομείνει στο πάρκο το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών
Δεσποτοπούλων και Βασ. Γεωργίου και στην αντικατάστασή τους από άλλα υγιή
φυτά. Στόχος είναι η αισθητική αναβάθμιση του χώρου και της γειτονιάς, η αύξηση
της επισκεψιμότητάς του και η ασφάλεια των περιοίκων.

Στον συγκεκριμένο χώρο φύονται πολλά φυτά και θάμνοι. Ωστόσο στην νότια και
ανατολική πλευρά του πάρκου έχουν παραμείνει τέσσερα δέντρα (από τα έξι που
αρχικά είχαν φυτευτεί), είδους γκολντ κρεστ, τα οποία είναι ημίξερα.
Στο σημείο αυτό το πάρκο συνορεύει με χώρο στάθμευσης όμορης πολυκατοικίας με
τον οποίο έχει υψομετρική διαφορά. Τα δέντρα φυτεύτηκαν κατά μήκος της γραμμής
του τοιχίου προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πρακτικός φράκτης του χώρου αλλά
και οπτικός. Ωστόσο η πυκνότητα φύτευσης ήταν τέτοια που τα εν λόγω δέντρα,
αναπτύχθηκαν ανταγωνιστικά, με ασθενικούς και ημίξερους κλάδους αλλά και
αδύναμο ριζικό σύστημα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι τα δύο δέντρα να πέσουν
στον χώρο στάθμευσης της γειτονικής πολυκατοικίας, σε περιόδους που έπνεαν
ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.
Για τους παραπάνω λόγους και δεδομένου ότι τα δέντρα είναι ημίξερα και υπάρχει
πάντα ο κίνδυνος να πέσουν, προτείνεται η κοπή τους και η φύτευση 20 φυτών του
είδους φωτίνιας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα φράκτης ακριβώς στο ίδιο σημείο,
ο οποίος θα προστατεύει τους επισκέπτες του χώρου και θα απομονώνει οπτικά το
πάρκο από τον παρακείμενο χώρο στάθμευσης.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
πρωτ:29243/13-09-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της κοπής των τεσσάρων ημίξερων
δέντρων γκολντ κρεστ που έχουν απομείνει στη νότια και ανατολική πλευρά του
πάρκου το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Δεσποτοπούλων και Βασιλέως
Γεωργίου και στην αντικατάστασή τους με φύτευση 20 φυτών του είδους φωτίνιας,
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα φράκτης ακριβώς στο ίδιο σημείο, σύμφωνα με την
Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας.
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη του αρμοδίου
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2017
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα στις έντεκα
(11) Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 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)Ιωάννη Γιδά, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική
Βελαώρα 6)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 7)Κάλπη Αθανάσιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:365/06-10-2017 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. Μαρία
Μουντζουρούλια, Μπούλης Αντώνιος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης 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.
Για το αντικείμενο:«Περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της Βασιλέως
Κωνσταντίνου 48».
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:27920/12-09-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
Θέμα:
Χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Σχετ.:

Η με αρ. πρωτ. 27920/4-9-2017 αίτηση του κ. Σκούντζου Κωνσταντίνου.

Με την ως άνω σχετική αίτηση ο κ. Σκούντζος Κωνσταντίνος αιτείται την
παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, στην
Δημοτική Κοινότητα Αίγιου προκειμένου να σταθμεύουν ασθενοφόρα, Α.Μ.Ε.Α.,
άτομα με κινητικά προβλήματα κ.λ.π. για τη λειτουργία του φυσικοθεραπευτηρίου
του.

Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση και παρακαλούμε για την
γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την οποία θα προωθήσετε στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζώης για περαιτέρω ενέργειες.
Επισημαίνεται ότι:




Με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
αποφασίστηκε ότι «εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων
χορηγείται ύστερα από αίτηση, μόνο σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν άδεια πολεοδομίας για
πάρκιν στην οικοδομή τους».
Με την υπ’ αριθμ. 205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η
οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 192/2007 αποφασίστηκε
ότι «για το σκέλος που αφορά την χορήγηση θέσης στάθμευσης σε ημιπληγικούς,
4/πληγικούς και στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με ποσοστό
αναπηρίας άνω του 80%».

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί αρνητικά στο αίτημα του
κ. Σκούντζου
Κωνσταντίνου.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το
υπ΄αρ.πρωτ:27920/12-09-2017
έγγραφο
του
Τμήματος
ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ:27920/04-09-2017
αίτηση του κ. Σκούντζου Κωνσταντίνου
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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση αρνητικής γνώμης, περί της χορήγησης θέσης στάθμευσης στον
κ. Σκούντζο Κωνσταντίνο επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, της Δημοτικής
Κοινότητας Αίγιου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2017
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
11 Οκτωβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 66
Στο Αίγιο και στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα στις έντεκα
(11) Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 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)Ιωάννη Γιδά, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική
Βελαώρα 6)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 7)Κάλπη Αθανάσιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:365/06-10-2017 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. Μαρία
Μουντζουρούλια, Μπούλης Αντώνιος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης 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.
Για το αντικείμενο:« Περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων στην οδό
Αργυροκάστρου & Σκουφά.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ: 22498/29-09-2017 έγγραφο του Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας.
ΘΕΜΑ: Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. αίτηση 22498/2017
Σας αποστέλλουμε την ανωτέρω σχετική αίτηση καθώς επίσης την εισηγητική
έκθεση με τις απόψεις της Υπηρεσίας μας και παρακαλούμε όπως το Τοπικό
Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου και στη συνέχεια την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λάβουν
σχετική απόφαση, λόγω αρμοδιότητας (Ν. 3852/2010, άρθρο 73, παρ. 1.Β.ιιι).
Συνημμένα: Εισηγητική Έκθεση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την μετακίνηση κάδων στην οδό Αργυροκάστρου & Σκουφά, Δ. Αιγιαλείας

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 22498/2017 αίτησης του κου Βασιλείου Διον.
Κουλούρη, διενεργήθηκε αυτοψία στην συμβολή των οδών Αργυροκάστρου και
Σκουφά, προκειμένου να καθοριστεί νέα θέση για τους κάδους (αποκομιδής) που
βρίσκονται εκεί (φωτ. 1)
Κατά την διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
- Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι μπροστά ακριβώς από την πόρτα εισόδου
περιγραγμένου οικοπέδου με συρματόπλεγμα οικόπεδου.
- Οι εν λόγω κάδοι κατόπιν συνεννόησης με τα συνεργεία αποκομιδής δεν
συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο απορριμμάτων, παρά μόνο κατά την
διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Προτείνεται όπως:
Οι κάδοι αντικατασταθούν με δύο άλλους χωρητικότητας 1100 lt και
τοποθετηθούν:
Α) ο ένας επί της οδού Σκουφά δεξιά από την είσοδο του οικοπέδου και καλό
είναι να τοποθετηθεί μία λαμαρίνα επάνω από τον αύλακα για να ‘καθίσει’ επάνω σε
αυτήν.
Β) ο άλλος επί της οδού Αργυροκάστρου στο σημείο εκείνο όπου ο
τσιμεντοστρωμένος δρόμος διαπλατύνεται κατά μισό μέτρο (φωτ. 1) και σε απόσταση
περί τα 25,00 μέτρα από την συμβολή των οδών.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
πρωτ: 22498/29-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου
Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 22498/13-07-2017 αίτηση του κ. Κουλούρη Βασιλείου,
είδε τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
και έλαβε υπόψη του ότι δεν υπήρχαν τα δικαιολογητικά ως προς το θέμα της υγείας
του αιτούντος και μετά από διαλογική συζήτηση οι σύμβουλοι: οι κ.κ. 1)Σοφέτης
Ανδρέας, 2)Κάλπης Αθανάσιος και 3)Αλεξόπουλος Γεώργιος καταψήφισαν και οι
κ.κ. 1)Γιδάς Ιωάννης, 2)Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 3)Κούρτης Θεόδωρος και
4)Βελαώρα Βασιλική δήλωσαν «παρών», (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89
παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «αν κάποιο μέλος του
συμβουλίου αρνηθεί την ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη
συνεδρίαση και η ψήφος λογίζεται ως αρνητική»
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
την εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου
Αιγιαλείας, κατόπιν αιτήματος του κ. Κουλούρη Βασιλείου, περί της μετακίνησης
των κάδων απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Αργυροκάστρου και Σκουφά.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

