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ΑΠΟΦΑΣΗ 67
Στο Αίγιο και στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα στις
δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου 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)Αθανάσιο Κάλπη και 7)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, μετά από
την αριθ. πρωτ.:396/08-11-2017 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 Γεώργιος 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:« Καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2018.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Εκτός Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ:36649/10-11-2017 έγγραφο του Τμήματος
Ρύθμισης Δραστηριοτήτων-Αδειοδοτήσεων-Προστασίας Καταναλωτών της Δ/νσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου
Αιγιαλείας.
Θέμα: «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου»
Παρακαλούμε όπως ορίσετε τον αριθμό θέσεων που επιθυμείτε να
λειτουργήσουν στην Ενότητά σας για το υπαίθριο στάσιμο Εμπόριο, ώστε να πάρει
κατόπιν απόφαση η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο
για τον αριθμό των αδειών του Δ. Αιγιαλείας για το έτος 2018.
Για το στάσιμο εμπόριο, πέρα από τον αριθμό θέσεων να μας ορίσετε και την
ακριβή θέση κατάληψης, τα προϊόντα που δύνανται να διατεθούν προς πώληση
είναι:
α) παραδοσιακά χειροποίητα κοσμήματα
β) καλαμπόκια, κάστανα

γ) μελισσοκομικά προϊόντα(κρασί, ελαιόλαδο μέλι, λαχανικά, σταφύλια),
δ) αγροτικά παραδοσιακά προϊόντα (κρασί, ελαιόλαδο μέλι, λαχανικά, σταφύλια)
Αναφορικά
με
τις
θέσεις
Λούνα-Παρκ,
ενημερώστε
μας
για
ενδιαφερομένους που θέλουν να εγκαταστήσουν Επιχειρήσεις Λούνα-Παρκ σε
ιδιωτικούς χώρους αλλά και τους κοινόχρηστους που διατίθενται γι’ αυτό το
σκοπό.
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να εξετάζονται οι χρήσεις γης και οι
ελάχιστες αποστάσεις από κατοικίες, σχολεία, παιδικούς σταθμούς κλπ.
Το ίδιο ισχύει και για τις καντίνες. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να
δραστηριοποιηθούν σε ιδιωτικό χώρο πρέπει να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον
τους για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στις Τοπικές Κοινότητες και εάν και
εφόσον επιθυμούν να δημιουργηθούν οι θέσεις με πρότασή τους. Οι χρήστες γης
και οι ελάχιστες αποστάσεις εξετάζονται επίσης.
Όλες οι θέσεις εγκρίνονται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Παρακαλούμε για την άμεση απόφασή σας.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου

Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
πρωτ:36649/10-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Ρύθμισης ΔραστηριοτήτωνΑδειοδοτήσεων-Προστασίας Καταναλωτών της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση θετικής γνώμης, περί τον καθορισμό έξι (6) θέσεων για το στάσιμο
εμπόριο, για την πώληση α)παραδοσιακών χειροποίητων κοσμημάτων,
β) καλαμποκιών, κάστανων
γ) μελισσοκομικών προϊόντων(κρασί, ελαιόλαδο μέλι, λαχανικά, σταφύλια),
δ) αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων (κρασί, ελαιόλαδο μέλι, λαχανικά, σταφύλια)
ως εξής:
1. Μία θέση στη Ρένα.
2. Μία θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της
διασταύρωσης με Ν. Πλαστήρα).
3. Μία θέση επί της οδού Ν. Πλαστήρα (Αγ. Άννα)
4. Μία θέση στην παραλία Αλυκής.
5. Μία θέση επί της Κορίνθου απέναντι από το κτίριο της ΔΕΗ.
6. Μία θέση στην προέκταση της Ρωμανιώλη πλησίον Δημοτικού Κήπου.

Όσον αφορά με τις θέσεις Λούνα Παρκ, τα μέλη του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Αιγίου δεν καθορίζουν θέσεις, εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες αιτήσεις από
ενδιαφερομένους, για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.
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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
δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου 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)Αθανάσιο Κάλπη και 7)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, μετά από
την αριθ. πρωτ.:396/08-11-2017 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 Γεώργιος 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 δεύτερο (2ο) θέμα Εκτός Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ: 37196/15-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων
και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, μετά την
63/2017 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου, όπου είχε πάρει αναβολή το θέμα.
Το υπ΄αρ. 37196/15-11-2017 της Δ/νσης αναφέρει:
Σχετικό: Η αριθ. 63/2017 απόφασή σας.
Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού σας ενημερώνουμε ότι μετά από έρευνα
που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας δεν προκύπτει κάποιο στοιχείο που να
αποδεικνύει ότι είναι χαρακτηρισμένο ως τουριστικό περίπτερο το κιόσκι στην
πλατεία Αγ. Λαύρας.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ:
37196/15-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ: 26591/23-082017 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 έκφραση αρνητικής γνώμης, στην πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς, και
προτείνει το κιόσκι που υπάρχει επί της Πλατείας Αγίας Λαύρας να παραχωρηθεί
στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας και να γίνει
διαφημιστικός χώρος με σκοπό την προβολή του Δήμου μας (παραλίες, αξιοθέατα,
αρχαιολογικούς χώρους, τοπικά προϊόντα, ορεινό όγκο κλπ) που διαθέτει η Αιγιάλεια,
με προθεσμία το τέλος του έτους 2018. Σε περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί από
την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης μέσα στο έτος που προτείνεται, τότε η
παραχώρηση να σταματήσει να ισχύει και να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό από
το Δήμο Αιγιαλείας.
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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
δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου 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)Αθανάσιο Κάλπη και 7)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, μετά από
την αριθ. πρωτ.:396/08-11-2017 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 Γεώργιος 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: «Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό
αναπηρίας, επί της οδού Μητροπόλεως 78».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ: 33286/16-10-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
Θέμα: Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας.
Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 25591/11-8-2017 αίτηση του κ. Τζάκη Χαράλαμπου.
2.Το με αρ. πρωτ. 25591/21-9-2017 έγγραφο μας.
3. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που μας προσκομίσατε στις 12-10-2017.
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι
γνωμοδοτούμε θετικά για την χορήγηση θέσης στάθμευσης στον κ. Τζάκη
Χαράλαμπο, ο οποίος πάσχει από ασθένειες που του επιφέρουν συνολικό ποσοστό

αναπηρίας 95%, σύμφωνα με την απόφαση παράτασης με αριθμό 25/02086/2015//2210-2015 του Υπουργείου εργασίας.
Σας ενημερώνουμε ότι για το Δήμο Αιγιαλείας ισχύουν οι παρακάτω κανονιστικές
αποφάσεις:
• 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%».
Η θέση που προτείνεται από την υπηρεσία μας για τη χορηγούμενη θέση
στάθμευσης είναι επί της οδού Μητροπόλεως 78, στην Δημοτική Κοινότητα
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, όπου διαμένει ο κ. Τζάκης Χαράλαμπος. Η θέση
στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος διαστάσεων
2,50 x 5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επί στύλου στην οποία θα
αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης (ΧΑΟ 3927) και
ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας, με την
οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση μαζί με τα συνημμένα της και
παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την
οποία θα 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 το υπ΄αρ.
πρωτ: 33286/16-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄ αρ. πρωτ:25591/11-08-2017 αίτηση του κ.
Τζάκη Χαράλαμπου με τα συνημμένα δικαιολογητικά
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 χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της
Μητροπόλεως 78 της Δ.Κ. Αιγίου, στον κ. Τζάκη Χαράλαμπο, σύμφωνα με την
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος
διαστάσεων 2,50 x 5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επί στύλου στην
οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης (ΧΑΟ
3927) και ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας, με
την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
15 Νοεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 70
Στο Αίγιο και στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα στις
δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου 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)Αθανάσιο Κάλπη και 7)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, μετά από
την αριθ. πρωτ.:396/08-11-2017 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 Γεώργιος 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: «Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης, επί
της οδού Διγελιωτίκων 70.
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: 31260/12-10-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
Θέμα: Έγκριση άδειας εισόδου - εξόδου σε χώρο στάθμευσης.
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 31260/29-9-2017 αίτηση του κ. Μαμαλούγκου Ευστράτιου.
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε
θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς τους ισόγειους χώρους
στάθμευσης στην ιδιοκτησία του κ. Μαμαλούγκου Ευστράτιου, που βρίσκεται επί
της οδού Διγελιωτίκων 70, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.

Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος, σε μήκος 7,50 μέτρων, για την απαγόρευση της
στάσης – στάθμευσης και τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην
οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
(Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την
οποία θα 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 το υπ΄αρ.
πρωτ: 31260/16-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄ αρ. πρωτ:31260/29-09-2017 αίτηση του κ.
Μαμαλούγκου Ευστράτιου,
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 χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου προς
τους ισόγειους χώρους στάθμευσης στην ιδιοκτησία του κ. Μαμαλούγκου
Ευστρατίου, επί της οδού Διγελιωτίκων 70, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος, σε μήκος 7,50 μέτρων, για την απαγόρευση της
στάσης – στάθμευσης και τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην
οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
(Ε.Π.Ζ.)
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2017
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
15 Νοεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 71
Στο Αίγιο και στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα στις
δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου 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)Αθανάσιο Κάλπη και 7)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, μετά από
την αριθ. πρωτ.:396/08-11-2017 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 Γεώργιος 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:«Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού
Μητροπόλεως στη συμβολή της οδού με την οδό Ρωμανιώλη».
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:33142/13-10-2017 έγγραφο του Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας.
ΘΕΜΑ: Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων.
Σας αποστέλλουμε 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, άρθρο73,παρ,1.Β.ιιι).
Συνημμένα: Εισηγητική Έκθεση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την μετακίνηση κάδων στην Μητροπόλεως & Ρωμανιώλη
Κατόπιν προφορικής εντολής του Δημάρχου Δ. Αιγιαλείας κου Αθανασίου
Παναγόπουλου σχετικά με την μετακίνηση των κάδων που βρίσκονται επί της οδού
Μητροπόλεως στην συμβολή της οδού με την οδό Ρωμανιώλη και την τοποθέτηση
αυτών επί της οδού Ρωμανιώλη στην συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως και
συγκεκριμένα στην ανάντι πλευρά
Προτείνεται
όπως η τοποθέτησή τους γίνει σε απόσταση περίπου 5,00 μέτρα από το άκρο
του υπάρχοντος πεζοδρομίου στην Μητροπόλεως με κατεύθυνση προς την οδό
Ρωμανιώλη και σύμφωνα με το παρακάτω δορυφορικό σκαρίφημα. Η τοποθέτησή
τους προτείνεται να γίνει άμεσα και σε περίπτωση διαφορετικής απόφασης θα
συμμορφωθούμε με την απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Δήμου μας
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
πρωτ: 33142/13-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 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, οι σύμβουλοι:
κ.1)Κάλπης Αθανάσιος «καταψήφισε», οι κ.κ. 1)Σοφέτης Ανδρέας, 2)Γιδάς Ιωάννης,
3) Βελαώρα Βασιλική και 4) Κούρτης Θεόδωρος 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», οι κ.κ. 1)ΓκρέμουΓούσα Παναγιώτα και 2) Αλεξόπουλος Παναγιώτης ψήφισαν «θετικά»
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ
την εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων
Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας, ως προς την
μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων επί της οδού Μητροπόλεως, στη συμβολή της
οδού, με την οδό Ρωμανιώλη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2017
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
15 Νοεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 72
Στο Αίγιο και στο γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα στις
δεκαπέντε (15) Νοεμβρίου 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)Αθανάσιο Κάλπη και 7)Παναγιώτη Αλεξόπουλο, μετά από
την αριθ. πρωτ.:396/08-11-2017 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 Γεώργιος 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:«Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού Ζωοδόχου
Πηγής».
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:26523/19-10-2017 έγγραφο του Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας.
ΘΕΜΑ: Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων.
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 26523/2017 αίτηση.
Σας αποστέλλουμε 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, άρθρο73,παρ,1.Β.ιιι).
Συνημμένα: Εισηγητική Έκθεση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την μετακίνηση κάδων στην οδό Ζωοδόχου Πηγής
Σε συνέχεια:
Α) του με αρ. πρωτ. 25012/04.08.2017 εγγράφου της Υπηρεσίας μας
σύμφωνα με το οποίο καλούσαμε τους καταστηματάρχες οδού Ζωοδόχου Πηγής σε
συνεργασία για την τήρηση άρθρων του κανονισμού καθαριότητας που
παραβιάζονται,
Β) της με αρ. πρωτ. 26523/2017 αίτησης του κου Αθανασίου Σπανού και της
Παναγιώτας Γιούπη,
Γ) του γεγονότος ότι παρά την επιστολή μας προς τις επιχειρήσεις, οι κάδοι
που είναι τοποθετημένοι απέναντι από το «Τουριστικό» ιδιαίτερα κατά την διάρκεια
του Σαββατοκύριακου ξεχειλίζουν ενώ ταυτόχρονα οι κάδοι που βρίσκονται στην
πλατεία Μαχαίρα παραμένουν μισοάδειοι,
Προτείνεται όπως:
Στην ανάντη πλευρά της οδού να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων των 770
lt (στενοί) ως εξής:
1ος κάδος ενδιάμεσα στα όρια του καταστήματος κου Ιωάν. Παράνομου και
της προγενέστερης ιδιοκτησίας (επιχείρηση κλειστή την δεδομένη χρονική στιγμή)
2ος κάδος ενδιάμεσα καταστήματος κου Σπυρόπουλου Χρήστου και
Ρουφογάλη Χαρίκλειας.
3ος κάδος ενδιάμεσα καταστήματος κου Πλέσσα Δημήτριο - Μπαζοτόπουλου
Ανδρέα
4ος κάδος ενδιάμεσα καταστήματος κου Λινάρδου Άγγελου – Αικατερίνης
Κατσικώστα
5ος κάδος στο πέρας του καταστήματος κου Παναγιώτη Σταθακόπουλου πριν
τα σκαλάκια.
Στην κατάντη πλευρά της οδού να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων των
770 lt (στενοί) επί της πλαϊνής όψης καταστήματος Τσαχρίδου - Φράγκος:
Στην περίπτωση εκείνη όπου ο ιδιοκτήτης κάποιας από τις προηγούμενες
επιχειρήσεις αλλάξει θα ισχύσει το ίδιο για τον νέο ιδιοκτήτη, καθώς επίσης
προτείνεται στην περίπτωση όπου μελλοντικά δημιουργηθεί κάποια νέα επιχείρηση
να ισχύσει το ίδιο και γι’ αυτήν.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
πρωτ: 26523/19-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και
Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου
Αιγιαλείας, το με αρ. πρωτ. 25012/04.08.2017 εγγράφο της Υπηρεσίας σύμφωνα με
το οποίο καλούσε τους καταστηματάρχες οδού Ζωοδόχου Πηγής σε συνεργασία για
την τήρηση άρθρων του κανονισμού καθαριότητας που παραβιάζονται, και την
υπ΄αρ. 26523/22-08-2017 αίτηση του κου Αθανασίου Σπανού και της Παναγιώτας
Γιούπη,
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 μετακίνησης των κάδων
απορριμμάτων (ανακύκλωσης και αποκομιδής) επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής,
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής, απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών, της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
Αιγιαλείας, ως εξής:
Στην ανάντη πλευρά της οδού να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων των 770
lt (στενοί) ως εξής:
1ος κάδος ενδιάμεσα στα όρια του καταστήματος κου Ιωάν. Παράνομου και
της προγενέστερης ιδιοκτησίας (επιχείρηση κλειστή την δεδομένη χρονική στιγμή)
2ος κάδος ενδιάμεσα καταστήματος κου Σπυρόπουλου Χρήστου και
Ρουφογάλη Χαρίκλειας.
3ος κάδος ενδιάμεσα καταστήματος κου Πλέσσα Δημήτριο - Μπαζοτόπουλου
Ανδρέα
4ος κάδος ενδιάμεσα καταστήματος κου Λινάρδου Άγγελου – Αικατερίνης
Κατσικώστα
5ος κάδος στο πέρας του καταστήματος κου Παναγιώτη Σταθακόπουλου πριν
τα σκαλάκια.
Στην κατάντη πλευρά της οδού να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων των
770 lt (στενοί) επί της πλαϊνής όψης καταστήματος Τσαχρίδου - Φράγκος:
Στην περίπτωση εκείνη όπου ο ιδιοκτήτης κάποιας από τις προηγούμενες
επιχειρήσεις αλλάξει θα ισχύσει το ίδιο για τον νέο ιδιοκτήτη, καθώς επίσης
προτείνεται στην περίπτωση όπου μελλοντικά δημιουργηθεί κάποια νέα επιχείρηση
να ισχύσει το ίδιο και γι’ αυτήν.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 72/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

