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ΑΠΟΦΑΣΗ 8
Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα δέκα
τέσσερις (14) Φεβρουαρίου 2018, 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) Βελαώρα Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ. πρωτ.:49/09.02.2018 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, Αθανάσιος Κάλπης, Αλεξόπουλος Γεώργιος και Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, 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 (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Τοποθέτηση κολώνων φωτισμού στο Ε.Κ.Α.ΜΕ/.ΑμεΑ
Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Εκτός Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την αίτηση του Ε.Κ.Α.ΜΕ/.ΑμεΑ Αιγίου, η οποία έχει ως
εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν της υπ΄αρ. πρωτ: 50/12-02-2018 αιτήσεως του Ε.Κ.Α.ΜΕ/.ΑμεΑ Αιγίου, η
οποία έχει ως εξής:
Προς: Δημοτική Κοινότητα Αιγίου
Θέμα: Αίτημα τοποθέτησης κολώνων φωτισμού.
Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την τοποθέτηση δύο στύλων ΔΕΗ με
τα απαραίτητα φωτιστικά στην περιοχή του Ειδικού Κέντρου Αποκατάστασης &
Μέριμνας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Κ.Α.ΜΕ/.ΑμεΑ) Αιγίου.
Σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας της τοποθεσίας του Κέντρου και του
ελάχιστου φωτισμού, ο περιβάλλον χώρος του σχολείου μας γίνεται τις νύχτες εστία
συναντήσεων διαφόρων περιθωριακών. Για την αποφυγή επεισοδίων καθώς και για

τη διατήρηση της καθαριότητας του χώρου και δεδομένης της έλλειψης περίφραξης
του Κέντρου, αιτούμαστε την τοποθέτηση 2(δύο) στύλων της ΔΕΗ με τα απαραίτητα
φωτιστικά, μία στο τέλος της παρόδου Τέρμα Μητροπόλεως και μία στον προαύλιο
χώρο του Ε.Κ.Α.ΜΕ.
Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας και είμαστε στη
διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία χρειαστείτε.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την υπ΄
αρ. πρωτ. 50/12-02-2018 αίτηση του (Ε.Κ.Α.ΜΕ/.ΑμεΑ) Αιγίου,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της τοποθέτησης δύο στύλων της ΔΕΗ με τα απαραίτητα
φωτιστικά, μία (1) στο τέλος της παρόδου Τέρμα Μητροπόλεως και μία (1) στον
προαύλιο χώρο του Ε.Κ.Α.ΜΕ/.ΑμεΑ) Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2018
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ΑΠΟΦΑΣΗ 9
Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα δέκα
τέσσερις (14) Φεβρουαρίου 2018, 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) Βελαώρα Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ. πρωτ.:49/09.02.2018 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, Αθανάσιος Κάλπης, Αλεξόπουλος Γεώργιος και Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, 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 (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Τοποθέτηση στύλου φωτισμού επί της παρόδου Στράβωνος
στον Ιερό Ναό Αγ. Λεοντίου».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Εκτός Ημερησίας
Διάταξης
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Προτείνω να τοποθετηθεί στύλων φωτισμού επί της παρόδου Στράβωνος στο
ύψος της οικίας του κ. Παναγιώτη Δούλου ως τον Ιερό Ναό Αγίου Λεοντίου επί του
δρόμου, λόγω ελλείψεως φωτισμού.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
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Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της τοποθέτησης στύλου φωτισμού επί της παρόδου Στράβωνος
στο ύψος της οικίας του κ. Παναγιώτη Δούλου ως τον Ιερό Ναό Αγίου Λεοντίου επί
του δρόμου, λόγω ελλείψεως φωτισμού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2018
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 10
Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα δέκα
τέσσερις (14) Φεβρουαρίου 2018, 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) Βελαώρα Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ. πρωτ.:49/09.02.2018 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, Αθανάσιος Κάλπης, Αλεξόπουλος Γεώργιος και Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, 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 (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Καταπολέμηση του Δάκου για το έτος 2018.
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 Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας,
της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης,
το οποίο έχει ως εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄αρ.πρωτ:2181/23-01-2018 εγγράφου του Τμήματος Αγροτικής
Παραγωγής & Αλιείας, της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &
Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 368265/22245/29.01.2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ
Π.Ε. Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Αχαΐας, η οποία
προγραμματίζει την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς
για το έτος 2018 στις περιοχές: Ζήριας, Καμαρών Σαλμενίκου, Ν. Ερινεού,
Σελιανιτίκων, Νερατζιών, Ροδοδάφνης, Αγίου Κωνσταντίνου, Δημητρόπουλου,
Αιγίου(Βουλωμένου), Μαυρικίου, Μελισσίων, Κουνινάς.
Παρακαλούμε όπως μας προωθήσετε έως τη 10η Φεβρουαρίου 2018 τις αποφάσεις
των Τοπικών Συμβουλίων με την απάντησή και στα 4 ερωτήματα που τίθενται στο
ανωτέρω σχετικό έγγραφο. Με τη συλλογή των αποφάσεων όλων των Τ.Κ., θα
προβούμε σε εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας για τη λήψη
απόφασης που θα αφορά συγκεντρωτικά το Δήμο μας και η οποία θα προωθηθεί εν
συνεχεία στη ΔΑΟΚ ώστε να οργανώσει το πρόγραμμα ψεκασμών για το 2018.
Συνημμένα: το υπ’αριθ. πρωτ. 368265/22245/29.01.2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
2181/23-01-2018 έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας, της
Δ/νσης Προγρ/μου, Οργ/σης, Πληρ/κης & Τοπικής Ανάπτυξης,
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 Εκφέρει
θετική γνώμη περί της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2018 και
συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα κάτωθι ως προς τα 4 ερωτήματα που τίθενται στο
ανωτέρω σχετικό έγγραφο.
1. Αποδέχεται την εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών από εδάφους, από την Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαϊας, χωριστά για το ελαιόλαδο και
χωριστά για τις βρώσιμες ελιές.
2. Δεν γνωρίζει αν οι κάτοχοι του 50% των ελειοδένδρων της περιοχής μας,
επιθυμούν την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς από τη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαϊας.
3. Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, δεν είναι σε θέση να οργανώσει και να
εξασφαλίσει ψεκαστές με το προβλεπόμενο για τον ανειδίκευτο εργάτη ημερομίσθιο,
διότι δεν μπορεί από την Παγία Προκαταβολή που λαμβάνει να αποζημιώσει τους
ψεκαστές.
4. Για την παρακολούθηση των εργασιών δακοκτονίας, που θα πραγματοποιηθούν
από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαϊας, ορίζεται ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου κ. Ανδρέας Σοφέτης, χωρίς να αμειφθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2018
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 11
Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα δέκα
τέσσερις (14) Φεβρουαρίου 2018, 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) Βελαώρα Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ. πρωτ.:49/09.02.2018 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, Αθανάσιος Κάλπης, Αλεξόπουλος Γεώργιος και Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, 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 (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δεσποτοπούλων
3».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ:1763/29-01-2018 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Θέμα: Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας.
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 1763/18-01-2018 αίτηση της κας. Τρίψας Τρισεύγενης.
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι
γνωμοδοτούμε θετικά για την χορήγηση θέσης στάθμευσης στην κα. Τρίψα

Τρισεύγενη, η οποία πάσχει από ασθένειες που της επιφέρουν συνολικό ποσοστό
αναπηρίας 80%, σύμφωνα με την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης
αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ε.Φ.Κ.Α. με αρ.
09905/2017/10957.
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 απέναντι από την κατοικία της κας. Τρίψα Τρισεύγενης, η οποία
βρίσκεται επί της οδού Δεσποτοπούλων 3, στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του
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 (ΑΧΤ 4461) 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. 1763/29-01-2018 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 1763/18-012018 αίτηση της κας. Τρίψας Τρισεύγενης μαζί με τα συνημμένα της,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού
Δεσποτοπούλων 3 απέναντι από την κατοικία της κας. Τρίψα Τρισεύγενης, σύμφωνα
με την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
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 (ΑΧΤ -

4461) 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 της
αιτούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2018
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
14 Φεβρουαρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 12
Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα δέκα
τέσσερις (14) Φεβρουαρίου 2018, 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) Βελαώρα Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ. πρωτ.:49/09.02.2018 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, Αθανάσιος Κάλπης, Αλεξόπουλος Γεώργιος και Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, 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 (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Στράτωνος 21».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης
και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ:40942/2017 από 01-02-2018 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως
εξής:
Θέμα: Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας.
Σχετ.: 1.Η με αρ. πρωτ. 40942/13-12-2017 αίτηση του κ. Παπασταθόπουλου Γεωργίου.
2. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία
μας την 31-01-2018.

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι
γνωμοδοτούμε θετικά για την χορήγηση θέσης στάθμευσης στον κ.
Παπασταθόπουλο Γεώργιο, ο οποίος πάσχει από ασθένειες που του επιφέρουν
συνολικό ποσοστό αναπηρίας 95%, σύμφωνα με την γνωστοποίηση
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης
του Ε.Φ.Κ.Α. με αρ. 09905/2017/8987.
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 έμπροσθεν της κατοικίας του κ. Παπασταθόπουλου Γεωργίου, η
οποία βρίσκεται επί της οδού Στράτωνος 21, στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του
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 (ΙΕΤ 4441) 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. 40942/2017 από 01-02-2018 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ.
40942/13-12-2017 αίτηση του κ. Παπασταθόπουλου Γεωργίου μαζί με τα
συνημμένα της,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Στράτωνος 21
έμπροσθεν της κατοικίας του κ. Παπασταθόπουλου Γεωργίου, σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 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 (ΙΕΤ-4441)
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 12/2018
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
14 Φεβρουαρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 13
Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα δέκα
τέσσερις (14) Φεβρουαρίου 2018, 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) Βελαώρα Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ. πρωτ.:49/09.02.2018 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, Αθανάσιος Κάλπης, Αλεξόπουλος Γεώργιος και Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, 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 (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί αιτήματος για κοπή δέντρου(πλατάνου), στη συμβολή
των οδών Κλ. Οικονόμου, Ερμού και Μητροπόλεως».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ:3104/05-02-2018 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο
έχει ως εξής:
Θέμα: Αίτημα για κοπή δέντρου στην Δ.Κ. Αιγίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα Τεχνική έκθεση της Υπηρεσία, Φωτογραφικό
υλικό και απόσπασμα χάρτη θέασης ορθοφωτογραφιών εντοπισμού της θέσης
δέντρου(πλατάνου) το οποίο φύεται στη συμβολή των οδών Κλεομένους Οικονόμου,
Ερμού και Μητροπόλεως και παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τον εποχικό έλεγχο των δέντρων τα οποία φύονται εντός της πόλης του
Αιγίου και συγκεκριμένα κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε την Πέμπτη
25/01/2018 στην συμβολή των οδών Κλεομένους Οικονόμου, Ερμού και
Μητροπόλεως , στο πλατάνι το οποίο φύεται εκεί παρατηρηθήκαν τα παρακάτω: το
δέντρο αναπτύσσεται έχοντας κλίση προς τα ανατολικά (προς το Φαρμακείο δηλαδή).
Επιπλέον λόγω μειωμένου χώρου ανάπτυξης έχει «καταπιεστεί» και το ριζικό του
σύστημα από τη δυτική πλευρά έχει αναδιαταχθεί και είναι επιφανειακό, ενώ από την
ανατολική πλευρά δεν παρουσιάζει ανάλογη εικόνα, γεγονός που οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι το δέντρο λόγω βάρους γέρνει και ασκεί δυνάμεις στη δυτική
πλευρά «τραβώντας» το ριζικό σύστημα.
Επιπλέον η πλακόστρωση του χώρου προς βορρά έχει υποστεί φθορές ενώ και
το παρτέρι εντός του οποίου φύεται παρουσιάζει ρηγματώσεις.
Ως εκ τούτου, και προκειμένου λόγω της κλίσης που παρουσιάζει το δέντρο,
να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πτώσης του δέντρου και πρόκλησης μεγαλύτερης
βλάβης, προτείνεται η κοπή του και η αντικατάστασή του από ένα δέντρο ήπιας
ανάπτυξης.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄
αρ. πρωτ. 3104/05-02-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας και τα συνημμένα
αυτού,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
αρνητική γνώμη, περί της κοπής του δέντρου (πλατάνου), στη συμβολή των
οδών Κλ. Οικονόμου, Ερμού και Μητροπόλεως.
Προτείνεται, να υπάρξει μέριμνα για την αποκατάσταση της κλίσης του
δέντρου, κλάδεμα και τοποθέτηση αντηρίδων για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος
πτώσης του και να αποφευχθούν ατυχήματα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2018
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
14 Φεβρουαρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 14
Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα δέκα
τέσσερις (14) Φεβρουαρίου 2018, 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) Βελαώρα Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ. πρωτ.:49/09.02.2018 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, Αθανάσιος Κάλπης, Αλεξόπουλος Γεώργιος και Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, 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 (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αιγιαλέως
76».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ:2505/07-02-2018 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Θέμα:
Σχετ.:

Χορήγηση θέσης στάθμευσης για διευκόλυνση ασθενούς.
Η με αρ. πρωτ. 2505/29-01-2018 αίτηση της κας. Αντωνέλη Μαρίας.

Με την ως άνω σχετική αίτηση η κα. Αντωνέλη Μαρία αιτείται την
παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης, έμπροσθεν της οικίας της, στην Δημοτική

Κοινότητα Αίγιου, επί της οδού Αιγιαλέως 76, για την εξυπηρέτηση των αναγκών
της, λόγο σοβαρών προβλημάτων υγείας που της επιφέρουν συνολικό ποσοστό
αναπηρίας 67%, σύμφωνα με την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης
αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ε.Φ.Κ.Α. με αρ.
09905/2017/454.
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%».
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί αρνητικά, διότι από το έλεγχο των δικαιολογητικών
που προσκομίστηκαν δεν προκύπτει το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας.
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.:2505/07-02-2018 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας του Δήμου Αιγιαλείας και
την υπ΄αρ. πρωτ: 2505/29-01-2018 αίτηση της κας. Αντωνέλη Μαρίας,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
αρνητική γνώμη, περί της χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού
Αιγιαλέως 76 στην κ. Αντωνέλη Μαρία, διότι δεν προκύπτει το ποσοστό
αναπηρίας σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις που ισχύουν για το Δήμο
Αιγιαλείας και με την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2018
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

