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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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. Σοφέτη
Ανδρέα και τους Συμβούλους κ.κ. 2) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Έκφραση γνώμης για την προτεραιότητα
πραγματοποίησης εργασιών στην πλατεία Ποσειδώνος, ανατολικά του
τουριστικού περιπτέρου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Εκτός
Ημερησίας Διάταξης και αναγιγνώσκει την εισήγηση του, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
πληροφορήθηκα για τη συνέχιση των εργασιών επί της πλατείας
Ποσειδώνος με σκοπό την αποπεράτωση του έργου «Ανάπλαση παραλιακής
ζώνης» και κρίνεται αναγκαία η έκφραση γνώμης του Συμβουλίου της Δ.Ε. Αιγίου
περί συνέχισης των ανωτέρω εργασιών κατά προτεραιότητα επί της πλατείας
Ποσειδώνος ανατολικά του τουριστικού περιπτέρου, η όψη της οποίας, όπως έχει
προκύψει μετά την έναρξη των εργασιών, υποβαθμίζει αισθητικά το σύνολο του
παραλιακού μετώπου της πόλης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. γ, ζ του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, σχετικά με την έκφραση γνώμης του Συμβουλίου της Δ.Ε. Αιγίου περί της
προτεραιότητα πραγματοποίησης εργασιών στην πλατεία Ποσειδώνος, ανατολικά
του τουριστικού περιπτέρου, η όψη της οποίας, όπως έχει προκύψει μετά την
έναρξη των εργασιών, υποβαθμίζει αισθητικά το σύνολο του παραλιακού μετώπου
της πόλης, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. γ,ζ του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από
διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης για την προτεραιότητα πραγματοποίησης
εργασιών στην πλατεία Ποσειδώνος, ανατολικά του τουριστικού περιπτέρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2015
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Έκφραση γνώμης για την επίσπευση των διαδικασιών
δημιουργίας Μαρίνας, επέκτασης της ήδη υπάρχουσας Μαρίνας του
Ναυταθλητικού Ομίλου Αιγίου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέμα Εκτός
Ημερησίας Διάταξης και αναγιγνώσκει την εισήγηση του, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
κρίνεται απαραίτητη η έκφραση γνώμης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου
για την επίσπευση των διαδικασιών δημιουργίας Μαρίνας, επέκτασης της ήδη
υπάρχουσας Μαρίνας του Ναυταθλητικού Ομίλου Αιγίου, με σκοπό την τουριστική
ανάπτυξη της πόλης του Αιγίου, που θα αποφέρει πολλαπλά οικονομικά και
κοινωνικά οφέλη, καθότι η πολυπλοκότητα και η συνθετότητα της φύσης του
τουρισμού εξασφαλίζει τη διάχυση των ωφελειών στην εκάστοτε πόλη και στην
ευρύτερη περιοχή, τόσο στις άμεσα εμπλεκόμενες με τον τουρισμό επιχειρηματικές
δραστηριότητες όσο και στις λοιπές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. γ, ζ του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά»,
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, για την επίσπευση των διαδικασιών δημιουργίας Μαρίνας, επέκτασης της
ήδη υπάρχουσας Μαρίνας του Ναυταθλητικού Ομίλου Αιγίου, με σκοπό την
τουριστική ανάπτυξη της πόλης του Αιγίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 83 παρ. 2 εδ. γ, ζ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το
Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης περί επίσπευσης των διαδικασιών δημιουργίας
Μαρίνας, επέκτασης της ήδη υπάρχουσας Μαρίνας του Ναυταθλητικού Ομίλου
Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 72/2015
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την
ολοκλήρωση του έργου: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από Ανδρέου
Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, ΔΚ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:36224/23.09.2015 Τεχνική Έκθεση του
Τμήματος
Συγκοινωνιών–Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών,
Υδραυλικών
και
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας,
αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης είναι η ανάλυση των αναγκαίων
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της εργολαβίας «Ανάπλαση οδού
Μητροπόλεως από οδό Ανδρέου Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ.
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας», και η διαμόρφωση κατάλληλης κυκλοφοριακής
πρότασης στην περιοχή, που θα αποτρέψει τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα που
θα προκύψουν από την αναδιανομή της κυκλοφορίας.
Το εν λόγω έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57/2014 Μελέτη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (εγκριθείσα με την υπ’ αριθ. 185/2014 απόφ.
Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας – εγκριτική Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. υπ’ αριθ. πρωτ. 47831/4548/15–4–
2014, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ. Με την με αρ. 539/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας δόθηκε παράταση 73 ημερολογιακές
ημέρες δηλαδή έως τις 2-11-2015. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση
τμήματος της οδού Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Ανδρ. Λόντου
έως την οδό Παναγιωτοπούλου.

Με την με αρ. 117/2015 απόφαση του Γραφείου Γενικής Αστυνόμευσης
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας έχουν
εγκριθεί οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του
έργου: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό
Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».


Για την ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα για την κατασκευή του
τμήματος της ανάπλασης της οδού Παναγιωτοπούλων από τη στοά έως τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως προτείνονται η εκτροπή της
κυκλοφοριακής κίνησης των οχημάτων που κινούνται επί των οδών
Παναγιωτοπούλων και Χιλιάρχου Ορεινού προς την οδό Μητροπόλεως
διαμέσου των οδών Χιλιάρχου Ορεινού και Δεσποτοπούλου.

Η ανωτέρω κυκλοφοριακή εκτροπή θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων:





Απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Παναγιωτοπούλων
από τη συμβολή της με την οδό Χιλιάρχου Ορεινού έως τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.



Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος και στις δυο πλευρές επί της
οδού Χιλιάρχου Ορεινού από τη συμβολή της με την οδό
Παναγιωτοπούλων
έως
τη
συμβολή
της
με
την
οδό
Δεσποτοπούλων.



Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος και στις δυο πλευρές επί της
οδού Δεσποτοπούλων από τη συμβολή της με την οδό Χιλιάρχου
Ορεινού έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.

Για την ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα για την κατασκευή του
τμήματος της ανάπλασης της οδού Ι. Μεσσηνεζη από τη στοά έως τη συμβολή
της με την οδό Μητροπόλεως προτείνεται η διακοπή της κυκλοφορίας στο
τμήμα της Ι. Μεσσηνεζη από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως
την συμβολή της με την οδό Σ. Μεσσηνέζη. Για τις μέρες που θα διακοπεί η
κυκλοφορία στο τμήμα που αναφέρεται πιο πάνω, θα αρθεί η μονοδρόμηση
των οδών 1η Μάη 1886 και Ι. Μεσσηνέζη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων,
περαστικών και επαγγελματιών της περιοχής.

Η ανωτέρω κυκλοφοριακή εκτροπή θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων:


Απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Ι. Μεσσηνεζη από τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την
οδό Σ. Μεσσηνέζη.



Άρση της μονοδρόμησης των οδών 1η Μάη 1886 και Ι.
Μεσσηνέζη.

Για την ανάλυση και την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη σε επιτόπου αυτοψίες και
εκπόνησε σχέδιο Οριζοντιογραφία των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
( προσωρινές κίτρινες διαγραμμίσεις, νέες κατακόρυφες και οριζόντιες σημάνσεις
Κ.Ο.Κ.), η οποία συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Εκτιμάται ότι με την παρούσα πρόταση θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση
του έργου «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό

Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» με την ελαχιστοποίηση –
κατά το δυνατόν – των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να είναι
πιο γρήγορη η εμπέδωσή τους από τους δημότες οδηγούς και η προσαρμογή των
καθημερινών τους συνηθειών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, σύμφωνα με την οποία το τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, συνέταξε Τεχνική Έκθεση αναφορικά με την
ανάλυση των αναγκαίων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που πρέπει να
εφαρμοστούν ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της εργολαβίας
«Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρέου Λόντου έως οδό
Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας», και τη διαμόρφωση
κατάλληλης κυκλοφοριακής πρότασης στην περιοχή, που θα αποτρέψει τυχόν
κυκλοφοριακά προβλήματα που θα προκύψουν από την αναδιανομή της
κυκλοφορίας.
Το εν λόγω έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57/2014 Μελέτη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (εγκριθείσα με την υπ’ αριθ. 185/2014 απόφ.
Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας – εγκριτική Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. υπ’ αριθ. πρωτ. 47831/4548/15–4–
2014, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ. Με την με αρ. 539/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας δόθηκε παράταση 73 ημερολογιακές
ημέρες δηλαδή έως τις 2-11-2015. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση
τμήματος της οδού Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Ανδρ. Λόντου
έως την οδό Παναγιωτοπούλου.
Με την με αρ. 117/2015 απόφαση του Γραφείου Γενικής Αστυνόμευσης
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας έχουν
εγκριθεί οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του
έργου: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό
Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».


Για την ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα για την κατασκευή του
τμήματος της ανάπλασης της οδού Παναγιωτοπούλων από τη στοά έως τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως προτείνονται η εκτροπή της
κυκλοφοριακής κίνησης των οχημάτων που κινούνται επί των οδών
Παναγιωτοπούλων και Χιλιάρχου Ορεινού προς την οδό Μητροπόλεως
διαμέσου των οδών Χιλιάρχου Ορεινού και Δεσποτοπούλου.

Η ανωτέρω κυκλοφοριακή εκτροπή θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων:


Απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Παναγιωτοπούλων
από τη συμβολή της με την οδό Χιλιάρχου Ορεινού έως τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.



Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος και στις δυο πλευρές επί της
οδού Χιλιάρχου Ορεινού από τη συμβολή της με την οδό
Παναγιωτοπούλων
έως
τη
συμβολή
της
με
την
οδό
Δεσποτοπούλων.



Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης με τοποθέτηση κίτρινης
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος και στις δυο πλευρές επί της

οδού Δεσποτοπούλων από τη συμβολή της με την οδό Χιλιάρχου
Ορεινού έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.


Για την ολοκλήρωση του έργου και συγκεκριμένα για την κατασκευή του
τμήματος της ανάπλασης της οδού Ι. Μεσσηνεζη από τη στοά έως τη συμβολή
της με την οδό Μητροπόλεως προτείνεται η διακοπή της κυκλοφορίας στο
τμήμα της Ι. Μεσσηνεζη από την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως
την συμβολή της με την οδό Σ. Μεσσηνέζη. Για τις μέρες που θα διακοπεί η
κυκλοφορία στο τμήμα που αναφέρεται πιο πάνω, θα αρθεί η μονοδρόμηση
των οδών 1η Μάη 1886 και Ι. Μεσσηνέζη για την εξυπηρέτηση των κατοίκων,
περαστικών και επαγγελματιών της περιοχής.

Η ανωτέρω κυκλοφοριακή εκτροπή θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων:


Απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Ι. Μεσσηνεζη από τη
συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την
οδό Σ. Μεσσηνέζη.



Άρση της μονοδρόμησης των οδών 1η Μάη 1886 και Ι.
Μεσσηνέζη.

Για την ανάλυση και την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη σε επιτόπου αυτοψίες και
εκπόνησε σχέδιο Οριζοντιογραφία των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
( προσωρινές κίτρινες διαγραμμίσεις, νέες κατακόρυφες και οριζόντιες σημάνσεις
Κ.Ο.Κ.), η οποία συνοδεύει την παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Εκτιμάται ότι με την παρούσα πρόταση θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση
του έργου «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό
Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» με την ελαχιστοποίηση –
κατά το δυνατόν – των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να είναι
πιο γρήγορη η εμπέδωσή τους από τους δημότες οδηγούς και η προσαρμογή των
καθημερινών τους συνηθειών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 83
παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ.
Αιγίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής του γνώμης περί των προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση του έργου: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από
Ανδρέου Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, ΔΚ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2015

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 74
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση θέσης στάθμευσης για διευκόλυνση του
ασθενούς Πήττα Παναγιώτη επί της οδού Ρωμανιώλη 49»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγησή, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:36106/23.09.2015 αίτησή του, ο κ. Πήττας
Παναγιώτης αιτείται την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της
οικίας του (οδός Ρωμανιώλη 49) στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, για
εξυπηρέτηση των αναγκών του ιδίου, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Επίσης, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου
και συγκεκριμένα:
 Την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δ.Σ. 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
πάρκινγκ στην οικοδομή τους»
 Την υπ’ αριθμ. 205/2008 απόφαση του Δ.Σ. 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 Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί αρνητικά, διότι από τον έλεγχο
των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν δεν προκύπτει το ανωτέρω
ποσοστό αναπηρίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία ο κ. Πήττας Παναγιώτης αιτείται την παραχώρηση μιας θέσης
στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του (οδός Ρωμανιώλη 49) στη Δημοτική
Κοινότητα Αιγίου, για εξυπηρέτηση των αναγκών του ιδίου, λόγω σοβαρών
προβλημάτων υγείας.
Επίσης, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου
και συγκεκριμένα:
 Την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δ.Σ. 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
πάρκινγκ στην οικοδομή τους»
 Την υπ’ αριθμ. 205/2008 απόφαση του Δ.Σ. 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 Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί αρνητικά, διότι από τον έλεγχο
των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν δεν προκύπτει το ανωτέρω
ποσοστό αναπηρίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 83
παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ.
Αιγίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση αρνητικής γνώμης περί «Χορήγησης θέσης στάθμευσης για
διευκόλυνση του ασθενούς Πήττα Παναγιώτη επί της οδού Ρωμανιώλη 49»,
σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 74/2015

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 75
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα της κας Αυγέρη Μαριάνθης, Διευθύντρια
του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων επί της
Π. Μελά 6»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
με αίτησή της η κα Αυγέρη Μαριάνθη, Δ/ντρια του 2 ου Γυμνασίου Αιγίου,
αιτείται την απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται ακριβώς
δίπλα στην είσοδο του σχολείου επί της οδού Π. Μελά 6 και εξυπηρετούν ανάγκες
γειτονικών πολυκατοικιών. Θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό για λόγους
υγειονομικής ασφάλειας, να οριοθετηθούν άμεσα οι κάδοι σε συγκεκριμένο σημείο
μακριά από την είσοδο, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν από πολίτες που
παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους έξω από το σχολείο. Παράλληλα το αντιαισθητικό
αυτό θέαμα, απαξιώνει στα μάτια των μαθητών και των πολιτών την εικόνα του
σχολείου.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από τη Δ/νση Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να καθοριστεί νέα θέση για τους
κάδους που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην είσοδο του 2 ου Γυμνασίου επί της οδού
Π. Μελά 6 και οι οποίοι εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες των γειτονικών
πολυκατοικιών, αποφασίσθηκε η απομάκρυνση και μεταφορά τους μερικά μέτρα
από την είσοδο του σχολείου και τοποθετήθηκαν στην ίδια πλευρά του δρόμου
έμπροσθεν του μανδρότοιχου του σχολικού συγκροτήματος και προς την οδό
Γρηγορίου Ε΄, κατάντη της κολώνας Ο.Κ.Ω. στην μεσοστοιχία των δύο γειτονικών
πολυκατοικιών. Κατόπιν επανήλθαν στην προηγούμενη θέση τους από
πρωτοβουλία αγνώστων, ενώ αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε ακόμη δύο φορές.

Προτείνεται όπως πραγματοποιηθεί η μετακίνηση των κάδων οριστικά στη θέση
όπως φαίνεται και στο συνημμένο σκαρίφημα, ήτοι, απέναντι από τη νοητή
γραμμή της μεσοτοιχίας των απέναντι πολυκατοικιών (θέση Α στη φωτογραφία).
Προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της μετατόπισης αυτών από κατοίκους,
προτείνεται όπως οριοθετηθούν ανάμεσα σε σιδηροκατασκευές σχήματος Π.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία η κα Αυγέρη Μαριάνθη, Δ/ντρια του 2 ου Γυμνασίου Αιγίου, αιτείται
την απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην
είσοδο του σχολείου επί της οδού Π. Μελά 6 και εξυπηρετούν ανάγκες γειτονικών
πολυκατοικιών, θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό για λόγους υγειονομικής
ασφάλειας, να οριοθετηθούν άμεσα οι κάδοι σε συγκεκριμένο σημείο μακριά από
την είσοδο, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν από πολίτες που παρκάρουν τα
αυτοκίνητά τους έξω από το σχολείο. Παράλληλα το αντιαισθητικό αυτό θέαμα,
απαξιώνει στα μάτια των μαθητών και των πολιτών την εικόνα του σχολείου.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από τη Δ/νση Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να καθοριστεί νέα θέση για τους
κάδους που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην είσοδο του 2 ου Γυμνασίου επί της οδού
Π. Μελά 6 και οι οποίοι εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες των γειτονικών
πολυκατοικιών, αποφασίσθηκε η απομάκρυνση και μεταφορά τους μερικά μέτρα
από την είσοδο του σχολείου και τοποθετήθηκαν στην ίδια πλευρά του δρόμου
έμπροσθεν του μανδρότοιχου του σχολικού συγκροτήματος και προς την οδό
Γρηγορίου Ε΄, κατάντη της κολώνας Ο.Κ.Ω. στην μεσοστοιχία των δύο γειτονικών
πολυκατοικιών. Κατόπιν επανήλθαν στην προηγούμενη θέση τους από
πρωτοβουλία αγνώστων, ενώ αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε ακόμη δύο φορές.
Προτείνεται όπως πραγματοποιηθεί η μετακίνηση των κάδων οριστικά στη θέση
όπως φαίνεται και στο συνημμένο σκαρίφημα, ήτοι, απέναντι από τη νοητή
γραμμή της μεσοτοιχίας των απέναντι πολυκατοικιών (θέση Α στη φωτογραφία).
Προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της μετατόπισης αυτών από κατοίκους,
προτείνεται όπως οριοθετηθούν ανάμεσα σε σιδηροκατασκευές σχήματος Π.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 83
παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ.
Αιγίου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης, στο αίτημα της κας Αυγέρη Μαριάνθης,
Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, περί μετακίνησης κάδων απορριμμάτων επί
της Π. Μελά 6, σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75/2015
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
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 76
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου εμπορίου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το πέμπτο (5 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτημά του το Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων
& Προστασίας Καταναλωτών, Απασχόλησης & Τουρισμού της Δ/νσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου
Αιγιαλείας, αιτείται να καθοριστούν από την Δ.Κ. Αιγίου οι θέσεις υπαίθριου και
στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016 καθώς και η ακριβή θέση κατάληψης των
προϊόντων που δύναται να διατεθούν προς πώληση και τα οποία είναι:
 Παραδοσιακά χειροποίητα κοσμήματα
 Καλαμπόκι-κάστανα
 Μελισσοκομικά προϊόντα
 Αγροτικά παραδοσιακά προϊόντα (κρασί, ελαιόλαδο, μέλι, λαχανικά,
σταφύλια)
Αναφορικά με τις θέσεις Λούνα Παρκ, να ενημερωθεί το Τμήμα Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων & Προστασίας Καταναλωτών,
Απασχόλησης & Τουρισμού για τους ενδιαφερόμενους 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.
Επισυνάπτεται πίνακας με θέσεις υπαίθριου εμπορίου που ισχύουν για το 2016.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 εδ. γ του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία το Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων &
Προστασίας
Καταναλωτών,
Απασχόλησης
&
Τουρισμού
της
Δ/νσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου
Αιγιαλείας, αιτείται να καθοριστούν από την Δ.Κ. Αιγίου οι θέσεις υπαίθριου και
στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016 καθώς και η ακριβή θέση κατάληψης των
προϊόντων που δύναται να διατεθούν προς πώληση και τα οποία είναι:
 Παραδοσιακά χειροποίητα κοσμήματα
 Καλαμπόκι-κάστανα
 Μελισσοκομικά προϊόντα
 Αγροτικά παραδοσιακά προϊόντα (κρασί, ελαιόλαδο, μέλι, λαχανικά,
σταφύλια)
Αναφορικά με τις θέσεις Λούνα Παρκ, να ενημερωθεί το Τμήμα Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων & Προστασίας Καταναλωτών,
Απασχόλησης & Τουρισμού για τους ενδιαφερόμενους 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.
Επισυνάπτεται πίνακας με θέσεις υπαίθριου εμπορίου που ισχύουν για το 2016.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1
εδ. γ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
τον καθορισμό επτά (7) θέσεων για το στάσιμο εμπόριο, για την πώληση
καστάνων και αραβοσίτων, ως εξής:
 Ρένα
 Κανελλοπούλων (πριν από τα φανάρια της διασταύρωσης με Ν. Πλαστήρα)
 Ν. Πλαστήρα (Αγ. Άννα)
 Αλυκή
 Πλατεία Αγίας Λαύρας
 Μία (1) θέση επί της Κορίνθου απέναντι από το κτίριο της ΔΕΗ
 Στην προέκταση της Ρωμανιώλη πλησίον Δημοτικού Κήπου
Αναφορικά με τον καθορισμό θέσεων του πλανόδιου εμπορίου και τις θέσεις
Λούνα Παρκ, τα μέλη του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου δεν ορίζουν θέσεις, εφόσον
δεν υπάρχουν αντίστοιχες αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, για τις συγκεκριμένες
δραστηριότητες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2015
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
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 77
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Κουνινιώτη Σοφίας-Μαρίας περί
ονομασίας οδού ή πλατείας σε «Νικολάου Κουνινιώτη»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το έκτο (6 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτημά της η κα Κουνινιώτη Σοφία-Μαρία αιτείται περί ονομασίας οδού ή
πλατείας σε «Νικολάου Κουνινιώτη, ως φόρο τιμής του εκλιπόντος Δημάρχου Ν.
Κουνινιώτη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 εδ. ζ του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία η κα Κουνινιώτη Σοφία-Μαρία αιτείται περί ονομασίας οδού ή
πλατείας σε «Νικολάου Κουνινιώτη, ως φόρο τιμής του εκλιπόντος Δημάρχου Ν.
Κουνινιώτη.
Βάσει των ανωτέρω και παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 εδ. ζ
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά
από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση αρνητικής γνώμης στο αίτημα της κας Κουνινιώτη ΣοφίαςΜαρίας περί ονομασίας οδού ή πλατείας σε «Νικολάου Κουνινιώτη», καθότι
υπάρχει ήδη απόφαση ονοματοθεσίας της πρώην Σωτηρίου Λόντου από Σολωμού
ως Υψηλάντου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2015
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
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 78
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση τμηματικής μελέτης οριοθέτησης ποταμού
Σελινούντα»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το έβδομο (7 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με έγγραφό της η Π.Δ.Ε./Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαϊας απέστειλε
τμηματική Μελέτη οριοθέτησης τμήματος του Ποταμού Σελινούντα, η οποία έχει
εκπονηθεί από τη σύμπραξη Μελετητών «Παπασπυροπούλου ΚωνσταντίναςΚανονίδη Κοσμά» και αντικείμενό της είναι η πρόταση καθορισμού οριογραμμών
α) σε τμήμα μήκους 136m στη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλου» και β) σε τμήμα
μήκους 300m κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής.
Η Μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια της από 20.04.2015 (ΑΔΑ:74θλ7λ6-5γω)
σύμβασης με την Π.Δ.Ε. και έχει βασιστεί μεταξύ άλλων στα στοιχεία των
εγκεκριμένων οριοθετήσεων για τον ποταμό Σελινούντα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. στ του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία η Π.Δ.Ε./Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαϊας απέστειλε
τμηματική Μελέτη οριοθέτησης τμήματος του Ποταμού Σελινούντα, η οποία έχει
εκπονηθεί από τη σύμπραξη Μελετητών «Παπασπυροπούλου ΚωνσταντίναςΚανονίδη Κοσμά» και αντικείμενό της είναι η πρόταση καθορισμού οριογραμμών
α) σε τμήμα μήκους 136m στη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλου» και β) σε τμήμα
μήκους 300m κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία Μελέτη εκπονήθηκε

στα πλαίσια της από 20.04.2015 (ΑΔΑ:74θλ7λ6-5γω) σύμβασης με την Π.Δ.Ε. και
έχει βασιστεί μεταξύ άλλων στα στοιχεία των εγκεκριμένων οριοθετήσεων για τον
ποταμό Σελινούντα, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. στ
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά
από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής γνώμης περί Έγκρισης τμηματικής μελέτης
οριοθέτησης ποταμού Σελινούντα, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2015
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
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 79
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση του κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου
περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αιγιαλέως 76»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το όγδοο (8 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του ο κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος αιτείται περί χορήγησης
θέσης στάθμευσης επί της οδού Αιγιαλέως 76, για την εξυπηρέτηση των αναγκών
ασθενούς με ποσοστό αναπηρίας 90%, όπως αποδεικνύεται με την από
14.10.2015 Πιστοποίηση Αναπηρίας της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της
Εργασίας.
Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου και
συγκεκριμένα:
 Την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δ.Σ. 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
πάρκινγκ στην οικοδομή τους»
 Την υπ’ αριθμ. 205/2008 απόφαση του Δ.Σ. 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 Τεχνική Υπηρεσία προτείνει ως θέση στάθμευσης τη θέση έμπροσθεν της
πολυκατοικίας που διαμένει η κα Παπακωνσταντίνου Βασιλική, επί της οδού
Αιγιαλέως 76. Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του
οδοστρώματος διαστάσεων 2,50Χ5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα

επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται η πινακίδα του οχήματος εξυπηρέτησης και
ο αριθμός της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία ο κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος αιτείται περί χορήγησης θέσης
στάθμευσης επί της οδού Αιγιαλέως 76, για την εξυπηρέτηση των αναγκών
ασθενούς με ποσοστό αναπηρίας 90%, όπως αποδεικνύεται με την από
14.10.2015 Πιστοποίηση Αναπηρίας της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της
Εργασίας.
Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, λαμβάνοντας υπόψη και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου και
συγκεκριμένα:
 Την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δ.Σ. 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
πάρκινγκ στην οικοδομή τους»
 Την υπ’ αριθμ. 205/2008 απόφαση του Δ.Σ. 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 Τεχνική Υπηρεσία προτείνει ως θέση στάθμευσης τη θέση έμπροσθεν της
πολυκατοικίας που διαμένει η κα Παπακωνσταντίνου Βασιλική, επί της οδού
Αιγιαλέως 76. Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του
οδοστρώματος διαστάσεων 2,50Χ5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα
επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται η πινακίδα του οχήματος εξυπηρέτησης και
ο αριθμός της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. στ του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής γνώμης στο αίτημα του κ. Παπακωνσταντίνου
Κωνσταντίνου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αιγιαλέως 76,
σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2015
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
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 80
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Παράταση εγκεκριμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
οδών στην οδό που συνδέει τη Δ.Κ. Αιγίου με την Τ.Κ. Τέμενης»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το ένατο (9 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. αιτείται την παράταση των εγκεκριμένων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την περιοχή της Τεμένης (ΦΑΣΗ ΤΕΜ-Α.Δ.9.1), η
οποία αφορά στη διεύθυνση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής
του τεχνικού ΑΔ9 (Άνω Διάβαση) περί τη Χ.Θ. 84+531,93 της ΣΓΥΤ ΚιάτοΡοδοδάφνη, που βρίσκεται στη περιοχή μεταξύ της Δ.Κ. Αιγίου και της Τεμένης,
επί της οδού που συνδέει την οδό Κορίνθου (Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο) με
την οδό Νικ. Πλαστήρα (επαρχιακή οδός).
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.
76/2015 απόφαση της Επιτροπής Ζωής, με την οποία δόθηκε άδεια οι εν λόγω
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να διαρκέσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους,
και δεν έχει αντίρρηση για την παράταση των εγκεκριμένων ρυθμίσεων έως και το
τέλος Φεβρουαρίου έτους 2016, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση στους
διερχόμενους για την απρόσκοπτη διέλευσή τους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. αιτείται την παράταση των εγκεκριμένων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την περιοχή της Τεμένης (ΦΑΣΗ ΤΕΜ-Α.Δ.9.1), η
οποία αφορά στη διεύθυνση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής
του τεχνικού ΑΔ9 (Άνω Διάβαση) περί τη Χ.Θ. 84+531,93 της ΣΓΥΤ Κιάτο-

Ροδοδάφνη, που βρίσκεται στη περιοχή μεταξύ της Δ.Κ. Αιγίου και της Τεμένης,
επί της οδού που συνδέει την οδό Κορίνθου (Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο) με
την οδό Νικ. Πλαστήρα (επαρχιακή οδός).
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.
76/2015 απόφαση της Επιτροπής Ζωής, με την οποία δόθηκε άδεια οι εν λόγω
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να διαρκέσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους,
και δεν έχει αντίρρηση για την παράταση των εγκεκριμένων ρυθμίσεων έως και το
τέλος Φεβρουαρίου έτους 2016, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση στους
διερχόμενους για την απρόσκοπτη διέλευσή τους, καθώς επίσης και με τις
διατάξεις
του
άρθρου
83
παρ.
2
εδ.
στ
του
Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από διαλογική
συζήτηση και αφού απεχώρησε το μέλος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου κ.
Αντώνιος Μπούλης,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης περί της παράτασης εγκεκριμένων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών στην οδό που συνδέει τη Δ.Κ. Αιγίου με την Τ.Κ.
Τέμενης, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.

Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2015

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 81
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Μεντζίνη Πηνελόπης περί
μετακίνησης κάδου στην οδό Μενελάου 81, οικ. Μυρτιάς»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δέκατο (10 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της η κα Μεντζίνη Πηνελόπη κάτοικος Μυρτιάς Αιγίου, οδός
Μενελάου 81, αιτείται την μεταφορά κάδου απορριμμάτων στην ανωτέρω περιοχή.
Η Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας σε συνέχεια του
με αρ. πρωτ.:33498/02.09.2015 εγγράφου της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιγίου,
με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα εγγράφου της Πηνελόπης Μεντζίνη κατοίκου
Μυρτιάς, οδού Μενελάου 81, καθώς επίσης και την ιατρική γνωμάτευση που
προσκόμισε η αιτούσα και της αυτοψίας της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
 Ο εν λόγω κάδος απορριμμάτων δεν βρίσκεται έξω από την οικία της Π.
Μεντζίνη, αλλά στη διασταύρωση οδού Μενελάου και παρόδου αυτής
προκειμένου να εξυπηρετήσει τις οικίες που βρίσκονται εκεί, είναι δε
τοποθετημένος διαγωνίως και στην απέναντι πλευρά από την οικία μετά το
πέρας του οικοπέδου της (φωτ.1).
 Ο κάδος βρισκόταν πριν από πολλά έτη σε άλλη θέση όπως το ίδιο ισχύει
για πολλούς εκ των κάδων, ωστόσο οι ανάγκες που δημιουργούνται από τις
ίδιες τις δραστηριότητες των πολιτών (οικιστική ανάπτυξη κλπ.) αναγκάζει
και την μετακίνησή τους ανάλογα με τις απαιτήσεις.
 Η οδός Μενελάου πριν το σημείο που είναι τοποθετημένος ο κάδος,
στενεύει σημαντικά, γεγονός που αποτρέπει την μετακίνηση του κάδου
προς αυτήν την κατεύθυνση (ενώ και η απόστασή του από τις οικίες
μικραίνει σημαντικά (φωτ.2)



Στην ίδια οδό μετά το σημείο όπου είναι τοποθετημένος ο κάδος η ύπαρξη
αρδευτικού αύλακος δεν επιτρέπει την τοποθέτηση αυτού προς τη μεριά
του αχρησιμοποίητου οικοπέδου καθώς θα περιορίσει κατά πολύ επίσης το
πλάτος της οδού, ενώ είναι πολύ επικίνδυνο και για τα διερχόμενα
οχήματα.
 Η μετακίνηση του κάδου στο τέλος της οδού Μενελάου και στην
διασταύρωσή του με την οδό Θησέως απομακρύνει αυτόν σε πολύ μεγάλη
απόσταση σε σχέση με τις οικίες που εξυπηρετεί. Επιπρόσθετα ήδη εκεί
είναι τοποθετημένοι δύο άλλοι κάδοι (φωτ.3-4) και δεν είναι επιτρεπτό να
επιβαρυνθεί η γείτονα περιοχή με τα απορρίμματα μιας άλλης.
 Τέλος αναφορικά με τα σκουπίδια που βρίσκονται έξω από τον κάδο όπως
στην επιστολή της κας Μεντζίνη αναφέρεται, τονίζουμε πως οι πολίτες είναι
υποχρεωμένοι σύμγφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8.2 του κανονισμού
καθαριότητας: «…Τα εν λόγω εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα (πλην
εκείνων για τα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης) με την
συσκευασία που περιγράψαμε προηγουμένως (παράγραφο 8.1) θα πρέπει
να τα τοποθετούν αποκλειστικά μέσα σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή
άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία
τους ή την επαγγελματική τους στέγη, τον οποίο οφείλουν να
ξανακλείνουν καλά, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι ο κάδος μπορεί να
χωρέσει τα απορρίμματα και συγχρόνως να κλείσει ομαλά το καπάκι του.
Στην περίπτωση που ο κάδος αυτός δεν μπορεί να χωρέσει άλλο σάκο και
συγχρόνως να κλείσει ομαλά, τα απορρίμματα αυτά μεταφέρονται στομ
πλησιέστερο κάδο που μπορεί να τα δεχτεί. Οι κάδοι απορριμμάτων θα
πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και να παραμένουν κλειστοί
μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και της
αποκομιδής αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, ώστε να
αποκλείεται η είσοδος σ’ αυτά εντόμων και ποντικιών καθώς και η
παραβίαση τους από τα αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες)…».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης εισηγείται ο
κάδος να παραμείνει στη θέση διαγωνίως και απέναντι μετά το πέρας του
οικοπέδου ιδιοκτησίας κας Μεντζίνη, ως η πιο ενδεδειγμένη για την εξυπηρέτηση
των οικιών της εν λόγω περιοχής, καθώς σε διαφορετική περίπτωση εάν
αποφασιστεί η αφαίρεση του κάδου από την περιοχή θα έχει σαν συνέπεια την
επιβάρυνση γείτονας περιοχής με τα απορρίμματα μιας άλλης.
Προτείνεται επίσης να διαβιβαστεί η παρούσα εισήγηση στους υπεύθυνους
υπαλλήλους του Δήμου που έχουν οριστεί σύμφωνα με την 519/2015 απόφαση
Δημάρχου (39313/16.10.2015), προκειμένου να προβούν στις ενέργειες που
απαιτούνται καθώς παραβιάζονται τα αναγραφόμενα στο άρθρο 8.2 του
κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ζ, η, ια του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία η κα Μεντζίνη Πηνελόπη κάτοικος Μυρτιάς Αιγίου, οδός Μενελάου
81, αιτείται την μεταφορά κάδου απορριμμάτων στην ανωτέρω περιοχή.
Η Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας σε συνέχεια του
με αρ. πρωτ.:33498/02.09.2015 εγγράφου της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιγίου, με
το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα εγγράφου της Πηνελόπης Μεντζίνη κατοίκου
Μυρτιάς, οδού Μενελάου 81, καθώς επίσης και την ιατρική γνωμάτευση που
προσκόμισε η αιτούσα και της αυτοψίας της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
 Ο εν λόγω κάδος απορριμμάτων δεν βρίσκεται έξω από την οικία της Π.
Μεντζίνη, αλλά στη διασταύρωση οδού Μενελάου και παρόδου αυτής
προκειμένου να εξυπηρετήσει τις οικίες που βρίσκονται εκεί, είναι δε
τοποθετημένος διαγωνίως και στην απέναντι πλευρά από την οικία μετά το
πέρας του οικοπέδου της (φωτ.1).



Ο κάδος βρισκόταν πριν από πολλά έτη σε άλλη θέση όπως το ίδιο ισχύει
για πολλούς εκ των κάδων, ωστόσο οι ανάγκες που δημιουργούνται από τις
ίδιες τις δραστηριότητες των πολιτών (οικιστική ανάπτυξη κλπ.) αναγκάζει
και την μετακίνησή τους ανάλογα με τις απαιτήσεις.
 Η οδός Μενελάου πριν το σημείο που είναι τοποθετημένος ο κάδος,
στενεύει σημαντικά, γεγονός που αποτρέπει την μετακίνηση του κάδου
προς αυτήν την κατεύθυνση (ενώ και η απόστασή του από τις οικίες
μικραίνει σημαντικά (φωτ.2)
 Στην ίδια οδό μετά το σημείο όπου είναι τοποθετημένος ο κάδος η ύπαρξη
αρδευτικού αύλακος δεν επιτρέπει την τοποθέτηση αυτού προς τη μεριά
του αχρησιμοποίητου οικοπέδου καθώς θα περιορίσει κατά πολύ επίσης το
πλάτος της οδού, ενώ είναι πολύ επικίνδυνο και για τα διερχόμενα
οχήματα.
 Η μετακίνηση του κάδου στο τέλος της οδού Μενελάου και στην
διασταύρωσή του με την οδό Θησέως απομακρύνει αυτόν σε πολύ μεγάλη
απόσταση σε σχέση με τις οικίες που εξυπηρετεί. Επιπρόσθετα ήδη εκεί
είναι τοποθετημένοι δύο άλλοι κάδοι (φωτ.3-4) και δεν είναι επιτρεπτό να
επιβαρυνθεί η γείτονα περιοχή με τα απορρίμματα μιας άλλης.
 Τέλος αναφορικά με τα σκουπίδια που βρίσκονται έξω από τον κάδο όπως
στην επιστολή της κας Μεντζίνη αναφέρεται, τονίζουμε πως οι πολίτες είναι
υποχρεωμένοι σύμγφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8.2 του κανονισμού
καθαριότητας: «…Τα εν λόγω εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα (πλην
εκείνων για τα οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης) με την
συσκευασία που περιγράψαμε προηγουμένως (παράγραφο 8.1) θα πρέπει
να τα τοποθετούν αποκλειστικά μέσα σε κάδο μηχανικής αποκομιδής ή
άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία
τους ή την επαγγελματική τους στέγη, τον οποίο οφείλουν να ξανακλείνουν
καλά, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι ο κάδος μπορεί να χωρέσει τα
απορρίμματα και συγχρόνως να κλείσει ομαλά το καπάκι του. Στην
περίπτωση που ο κάδος αυτός δεν μπορεί να χωρέσει άλλο σάκο και
συγχρόνως να κλείσει ομαλά, τα απορρίμματα αυτά μεταφέρονται στομ
πλησιέστερο κάδο που μπορεί να τα δεχτεί. Οι κάδοι απορριμμάτων θα
πρέπει να καλύπτονται με το καπάκι τους και να παραμένουν κλειστοί
μεταξύ της προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων και της
αποκομιδής αυτών από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, ώστε να
αποκλείεται η είσοδος σ’ αυτά εντόμων και ποντικιών καθώς και η
παραβίαση τους από τα αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες)…».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης εισηγείται ο
κάδος να παραμείνει στη θέση διαγωνίως και απέναντι μετά το πέρας του
οικοπέδου ιδιοκτησίας κας Μεντζίνη, ως η πιο ενδεδειγμένη για την εξυπηρέτηση
των οικιών της εν λόγω περιοχής, καθώς σε διαφορετική περίπτωση εάν
αποφασιστεί η αφαίρεση του κάδου από την περιοχή θα έχει σαν συνέπεια την
επιβάρυνση γείτονας περιοχής με τα απορρίμματα μιας άλλης.
Προτείνεται επίσης να διαβιβαστεί η παρούσα εισήγηση στους υπεύθυνους
υπαλλήλους του Δήμου που έχουν οριστεί σύμφωνα με την 519/2015 απόφαση
Δημάρχου (39313/16.10.2015), προκειμένου να προβούν στις ενέργειες που
απαιτούνται καθώς παραβιάζονται τα αναγραφόμενα στο άρθρο 8.2 του
κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας.
Βάσει των ανωτέρω και παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ.
ζ, η, ια του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού απεχώρησε το μέλος του Συμβουλίου της
Δ.Κ. Αιγίου κ. Αντώνιος Μπούλης, μετά από τη συζήτηση και του 9ου θέματος,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής γνώμης στο αίτημα της κας Μεντζίνη Πηνελόπης περί
μετακίνησης κάδου στην οδό Μενελάου 81, οικ. Μυρτιάς, σύμφωνα με την
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 81/2015
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
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 82
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Κατσιβαλη Πηνελόπης περί
έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης, επί της οδού
Φανέλλη 4»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το ενδέκατο (11 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της η κα Κατσίβαλη Πηνελόπη, αιτείται περί έγκρισης άδειας
εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία της, επί της
οδού Φανέλλη 4.
Κατόπιν αυτοψίας του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα
επιτευχθεί με υποβάθμιση του πεζοδρομίου σε μήκος 3,50 μέτρων, με ισομήκη
τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος για την απαγόρευση της
στάσης-στάθμευσης. Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με
έξοδα του αιτούντος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία η κα Κατσίβαλη Πηνελόπη, αιτείται περί έγκρισης άδειας εισόδουεξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία της, επί της οδού
Φανέλλη 4 και κατόπιν αυτοψίας του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η πρόσβαση στο χώρο
στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του πεζοδρομίου σε μήκος 3,50 μέτρων,
με ισομήκη τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος για την

απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης. Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα
πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος.
Βάσει των ανωτέρω και παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ.
ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά
από διαλογική συζήτηση και αφού απεχώρησε το μέλος του Συμβουλίου της Δ.Κ.
Αιγίου κ. Αντώνιος Μπούλης, μετά από τη συζήτηση και του 9ου θέματος,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης στο αίτημα της κας Κατσιβαλη Πηνελόπης
περί έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης, επί της οδού Φανέλλη
4, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2015
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
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 83
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Καραβίτη-Γάττου Μαρίας περί
χορήγησης θέσης πάρκινγκ επί της οδού Σωτηρίου Λόντου 93»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δωδέκατο (12 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της η κα Καραβίτη-Γάττου Μαρία αιτείται περί χορήγησης θέσης
πάρκινγκ επί της οδού Σωτηρίου Λόντου 93, λόγω προβλημάτων υγείας της
αιτούντα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, σύμφωνα με έγγραφο της Α/θμιας
Υγειονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία η κα Καραβίτη-Γάττου Μαρία αιτείται περί χορήγησης θέσης πάρκινγκ
επί της οδού Σωτηρίου Λόντου 93, λόγω προβλημάτων υγείας της, με ποσοστό
αναπηρίας άνω του 80%, σύμφωνα με έγγραφο της Α/θμιας Υγειονομικής
Επιτροπής, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από διαλογική
συζήτηση και αφού απεχώρησε το μέλος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου κ.
Αντώνιος Μπούλης, μετά από τη συζήτηση και του 9ου θέματος,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής γνώμης στο αίτημα της κας Καραβίτη-Γάττου Μαρίας
περί χορήγησης θέσης πάρκινγκ επί της οδού Σωτηρίου Λόντου 93.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2015
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
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 84
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Παρίση Αικατερίνης περί
χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λέσβου 8»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13 ο) θέμα
Ημερησίας Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της η κα Παρίση Αικατερίνη, αιτείται περί χορήγησης θέσης
στάθμευσης επί της οδού Λέσβου 8, καθότι πάσχει από ασθένειες που τις
επιφέρουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας 100% σύμφωνα με την από 01.09.2014
Πιστοποίηση Αναπηρίας της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας.
Για το Δήμο Αιγιαλείας ισχύουν οι κάτωθι κανονιστικές αποφάσεις:
 Με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
«εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων η οποία
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 πάρκινγκ 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%».
Με βάση τα ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας προτείνει την
χορήγηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της κατοικίας που διαμένει η κα Παρίση
Αικατερίνη, επί της οδού Λέσβου 8. Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί επί του
οδοστρώματος διαστάσεων 2,50Χ5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα
επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται η πινακίδα του οχήματος εξυπηρέτησης και
ο αριθμός της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλες οι περιγραφόμενες
εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της αιτούντα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία η κα Παρίση Αικατερίνη, αιτείται περί χορήγησης θέσης στάθμευσης
επί της οδού Λέσβου 8, καθότι πάσχει από ασθένειες που τις επιφέρουν συνολικό
ποσοστό αναπηρίας 100% σύμφωνα με την από 01.09.2014 Πιστοποίηση
Αναπηρίας της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας και βάση των κάτωθι
κανονιστικών αποφάσεων που ισχύουν για το Δήμο Αιγιαλείας, ως εξής:
 Με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
«εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων η οποία
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 πάρκινγκ 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%».
Με βάση τα ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας προτείνει την
χορήγηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της κατοικίας που διαμένει η κα Παρίση
Αικατερίνη, επί της οδού Λέσβου 8. Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί επί του
οδοστρώματος διαστάσεων 2,50Χ5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα
επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται η πινακίδα του οχήματος εξυπηρέτησης και
ο αριθμός της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλες οι περιγραφόμενες
εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της αιτούντα.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.
2 εδ. ε του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
μετά από διαλογική συζήτηση και αφού απεχώρησε το μέλος του Συμβουλίου της
Δ.Κ. Αιγίου κ. Αντώνιος Μπούλης, μετά από τη συζήτηση και του 9ου θέματος,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης στο αίτημα της κας Παρίση Αικατερίνης περί
χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Λέσβου 8, σύμφωνα με την εισήγηση
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.

Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2015

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
18 Νοεμβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 85
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δέκα οκτώ (18) Νοεμβρίου 2015, 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) Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3) Βελαώρα Βασιλική,
4) Γιδά Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κάλπη Αθανάσιο 7) Κούρτη
Θεόδωρο, 8) Μπούλη Αντώνιο και 9) Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, μετά από
την αριθ.πρωτ.:375/5.11.2015 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, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 τα εννέα (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για
το
αντικείμενο:
«Καθορισμός
χώρων
για
τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, επί της πλατείας Αγίας Λαύρας»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14 ο) θέμα
Ημερησίας Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με το αριθμ. πρωτ.:41797/9.11.2015 έγγραφό του το Τμήμα Εσόδων &
Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, μας
γνωστοποιεί την επιτακτική ανάγκη επανακαθορισμού των χώρων ανάμεσα στα
παρτέρια της πλατείας «Αγίας Λαύρας», για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
από ιδιοκτήτες ή μισθωτές καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που έχουν
πρόσοψη ή προβάλλονται στις εν λόγω πλατείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.
73 Ν.3852/2010 & τις διατάξεις του άρ. 3 Ν.1080/80, για την εξυπηρέτηση του
κοινού και χωρίς να αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των πλατειών,
προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθούν οι σχετικές άδειες κατάληψης, λαμβάνοντας
υπόψη το εμβαδόν του εξωτερικού χώρου που αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κατ/τος και το μέγιστο εμβαδό παραχώρησης να μην υπερβαίνει τα
40,00 τ.μ.
Συγκεκριμένα προτείνονται τα παρακάτω:
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ»
1. Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία «ΚΑΦΕ
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Χ.Π.» της κας Κατσαρέλη Πηνελόπης του Δημητρίου με
αριθμ. 17920/03.09.2008 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος, που
βρίσκεται στην οδό Κλεομένους Οικονόμου αριθ. 14, ο χώρος των
24,60 τ.μ. (δεδομένου ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας κατ/τος έχει δικαίωμα για χορήγηση 29,70 τ.μ.) και
συγκεκριμένα στο νοτιοδυτικό μέρος της πλατείας Αγίας Λαύρας υπό
στοιχεία
(Α,Β,Γ,Δ,Ε,4,Ζ,Η,Α)
συνολικού
εμβαδού
24,60
τ.μ.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(Ε=96,45χ2,00) + (4,35χ2,00) + (3,00χ1,00) =24,60 τ.μ.) όπως
προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα του μελετητή κ. Αντώνη
Καπάρου.
Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της εταιρείας «Ράγιος – Κόλλιας Παναγιώτης
Ο.Ε.» με αριθ. 24821/29.01.2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
κατ/τος, που βρίσκεται στην οδό Γερμανού αριθ.8, ο χώρος των 35,00
τ.μ. (δεδομένου ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κατ/τος έχει δικαίωμα για χορήγηση 35,00 τ.μ.) και
συγκεκριμένα ανάμεσα στα παρτέρια στο νοτιοδυτικό μέρος της
πλατείας.
Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του Λιακόπουλου Ασημάκη του Νικολάου με
αριθμ. 46286/11.11.2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος
(αντικατάσταση αδείας) & την αριθ.26779/26.06.2012 πρόσθετη πράξη
προσδιορισμού
εμβαδού
εξωτερικού
χώρου
για
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, στην οδό Γερμανού αριθ.10, ο χώρος των 40,00
(δεδομένου ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κατ/τος έχει δικαίωμα για χορήγηση 50,00τ.μ.) και
συγκεκριμένα ανάμεσα στα παρτέρια στο νοτιοανατολικό μέρος της
πλατείας.
Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του Παπαγιαννόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου με
αριθμ. 13651/04.08.2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/το & την
αρ.13651 πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξωτερικού εμβαδού χώρου
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που βρίσκεται στην οδό Ασημάκη
Φωτήλα αριθμ.1, ο χώρος των 40,00 τ.μ. (δεδομένου ότι σύμφωνα με
την παραπάνω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος έχει δικαίωμα για
χορήγηση 50,00 τ.μ.) και συγκεκριμένα ανάμεσα στα παρτέρια στο
ανατολικό μέρος της πλατείας.
Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της εταιρείας «Φραγκονικοπούλοι Αφοι Ο.Ε.» με
αρ.25202/24.11.2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος που
βρίσκεται στην οδό Ζαϊμη αρ.13, ο χώρος των 40,00 τ.μ. (δεδομένου
ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος
έχει δικαίωμα για χορήγηση 100,00 τ.μ.) και συγκεκριμένα ανάμεσα
στα παρτέρια στο βορειοανατολικό μέρος της πλατείας.
Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» της Γιαλελή
Βασιλικής του Γεωργίου με αριθ.30067/23.07.2014 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κατ/τος που βρίσκεται στην οδό Ζαϊμη αριθμ.11, ο χώρος
των 36,00 τ.μ. (δεδομένου ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος ‘εχει δικαίωμα για χορήγηση 36,00
τ.μ.) και συγκεκριμένα ανάμεσα στα παρτέρια στο βορειοανατολικό
μέρος της πλατείας (ανάμεσα στα καταστήματα «Ζάρος Ευστάθιος &
ΣΙΑ Ο.Ε.» και «Φραγκονικοπούλοι Αφοι Ο.Ε.».
Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία
«ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της εταιρείας λειτουργίας κατ/τος, που βρίσκεται στην
οδό Ζαϊμη αριθ.4, ο χώρος των 40,00τ.μ. (δεδομένου ότι σύμφωνα με
την παραπάνω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος έχει δικαίωμα για
χορήγηση 40,00 τ.μ.) και συγκεκριμένα ανάμεσα στα παρτέρια στο
βορειοδυτικό μέρος της πλατείας.
Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας
«VIANELLO ROBERTO & ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον
«VIANELLO ROBERTO» με ονομασία «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
Χ.Π.», με αρ.11236/21.06.2010 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος,
που βρίσκεται στην οδό Ζαϊμη 7, ο χώρος των 40,00 τ.μ. (δεδομένου
ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος
έχει δικαίωμα για χορήγηση 40,00 τ.μ.) και συγκεκριμένα στο

βορειοδυτικό μέρος της πλατείας πλησίον καταστήματος Ζάρου
Ευσταθίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Οι παραπάνω καταλήψεις έχουν εγκριθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας με το έγγραφο υπ’ αριθμ.πρωτ.:41510/06.11.2015 και
συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζονται οι χώροι κατάληψης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. δ, ια και ιβ του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου,
αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας, μας γνωστοποιεί την επιτακτική ανάγκη επανακαθορισμού
των χώρων ανάμεσα στα παρτέρια της πλατείας «Αγίας Λαύρας», για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από ιδιοκτήτες ή μισθωτές καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος, που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στις εν λόγω
πλατείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 73 Ν.3852/2010 & τις διατάξεις του
άρ. 3 Ν.1080/80, για την εξυπηρέτηση του κοινού και χωρίς να αίρεται ο
κοινόχρηστος χαρακτήρας των πλατειών, προκειμένου εν συνεχεία να εκδοθούν οι
σχετικές άδειες κατάληψης, λαμβάνοντας υπόψη το εμβαδόν του εξωτερικού
χώρου που αναφέρεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος και το μέγιστο
εμβαδό παραχώρησης να μην υπερβαίνει τα 40,00 τ.μ.
Συγκεκριμένα προτείνονται τα παρακάτω:
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ»
1. Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία «ΚΑΦΕ
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Χ.Π.» της κας Κατσαρέλη Πηνελόπης του Δημητρίου με
αριθμ. 17920/03.09.2008 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος, που
βρίσκεται στην οδό Κλεομένους Οικονόμου αριθ. 14, ο χώρος των
24,60 τ.μ. (δεδομένου ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας κατ/τος έχει δικαίωμα για χορήγηση 29,70 τ.μ.) και
συγκεκριμένα στο νοτιοδυτικό μέρος της πλατείας Αγίας Λαύρας υπό
στοιχεία
(Α,Β,Γ,Δ,Ε,4,Ζ,Η,Α)
συνολικού
εμβαδού
24,60
τ.μ.
(Ε=96,45χ2,00) + (4,35χ2,00) + (3,00χ1,00) =24,60 τ.μ.) όπως
προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα του μελετητή κ. Αντώνη
Καπάρου.
2. Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της εταιρείας «Ράγιος – Κόλλιας Παναγιώτης
Ο.Ε.» με αριθ. 24821/29.01.2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
κατ/τος, που βρίσκεται στην οδό Γερμανού αριθ.8, ο χώρος των 35,00
τ.μ. (δεδομένου ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κατ/τος έχει δικαίωμα για χορήγηση 35,00 τ.μ.) και
συγκεκριμένα ανάμεσα στα παρτέρια στο νοτιοδυτικό μέρος της
πλατείας.
3. Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του Λιακόπουλου Ασημάκη του Νικολάου με
αριθμ. 46286/11.11.2011 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος
(αντικατάσταση αδείας) & την αριθ.26779/26.06.2012 πρόσθετη πράξη
προσδιορισμού
εμβαδού
εξωτερικού
χώρου
για
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, στην οδό Γερμανού αριθ.10, ο χώρος των 40,00
(δεδομένου ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κατ/τος έχει δικαίωμα για χορήγηση 50,00τ.μ.) και
συγκεκριμένα ανάμεσα στα παρτέρια στο νοτιοανατολικό μέρος της
πλατείας.
4. Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του Παπαγιαννόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου με
αριθμ. 13651/04.08.2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/το & την
αρ.13651 πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξωτερικού εμβαδού χώρου
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που βρίσκεται στην οδό Ασημάκη
Φωτήλα αριθμ.1, ο χώρος των 40,00 τ.μ. (δεδομένου ότι σύμφωνα με

την παραπάνω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος έχει δικαίωμα για
χορήγηση 50,00 τ.μ.) και συγκεκριμένα ανάμεσα στα παρτέρια στο
ανατολικό μέρος της πλατείας.
5. Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της εταιρείας «Φραγκονικοπούλοι Αφοι Ο.Ε.» με
αρ.25202/24.11.2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος που
βρίσκεται στην οδό Ζαϊμη αρ.13, ο χώρος των 40,00 τ.μ. (δεδομένου
ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος
έχει δικαίωμα για χορήγηση 100,00 τ.μ.) και συγκεκριμένα ανάμεσα στα
παρτέρια στο βορειοανατολικό μέρος της πλατείας.
6. Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» της Γιαλελή
Βασιλικής του Γεωργίου με αριθ.30067/23.07.2014 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας κατ/τος που βρίσκεται στην οδό Ζαϊμη αριθμ.11, ο χώρος
των 36,00 τ.μ. (δεδομένου ότι σύμφωνα με την παραπάνω άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος ‘εχει δικαίωμα για χορήγηση 36,00
τ.μ.) και συγκεκριμένα ανάμεσα στα παρτέρια στο βορειοανατολικό
μέρος της πλατείας (ανάμεσα στα καταστήματα «Ζάρος Ευστάθιος & ΣΙΑ
Ο.Ε.» και «Φραγκονικοπούλοι Αφοι Ο.Ε.».
7. Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ονομασία
«ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της εταιρείας λειτουργίας κατ/τος, που βρίσκεται στην
οδό Ζαϊμη αριθ.4, ο χώρος των 40,00τ.μ. (δεδομένου ότι σύμφωνα με
την παραπάνω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος έχει δικαίωμα για
χορήγηση 40,00 τ.μ.) και συγκεκριμένα ανάμεσα στα παρτέρια στο
βορειοδυτικό μέρος της πλατείας.
8. Για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «VIANELLO
ROBERTO & ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον «VIANELLO
ROBERTO» με ονομασία «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Χ.Π.», με
αρ.11236/21.06.2010 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος, που
βρίσκεται στην οδό Ζαϊμη 7, ο χώρος των 40,00 τ.μ. (δεδομένου ότι
σύμφωνα με την παραπάνω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος έχει
δικαίωμα για χορήγηση 40,00 τ.μ.) και συγκεκριμένα στο βορειοδυτικό
μέρος της πλατείας πλησίον καταστήματος Ζάρου Ευσταθίου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Οι παραπάνω καταλήψεις έχουν εγκριθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας με το έγγραφο υπ’ αριθμ.πρωτ.:41510/06.11.2015 και
συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζονται οι χώροι κατάληψης.
Βάσει των ανωτέρω και παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ.
δ, ια και ιβ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ.
Αιγίου, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού απεχώρησε το μέλος του
Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Αντώνιος Μπούλης, μετά από τη συζήτηση και του
9ου θέματος,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης περί Καθορισμού χώρων για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων, επί της πλατείας Αγίας Λαύρας, σύμφωνα με την εισήγηση
του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας.

Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2015

Τα Μέλη

