ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Θέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Θνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ηωάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Θάιπε,
8)Θεόδωξν
Θνύξηε,
9)Αληώλην
Κπνύιε
θαη
10)Κνπληδνπξνύιηα Καξία κεηά από ηελ αξηζ.πξωη.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Κπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ηωλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε , θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Δθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «Δθκίζζωζε αδηάζεηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζηελ πιαηεία
ηεο Αγ. Ιαύξαο»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην πξώην (1ν) ζέκα Δθηόο Ζκεξεζίαο
Γηάηαμεο, ην νπνίν νκόθωλα εληάζζεηαη πξνο ζπδήηεζε κε ζρεηηθό έγγξαθν
ππαξηζκ πξωη.2026/20-01-2016 Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Γήκνπ Αηγηαιείαο:
Σηελ πιαηεία ηεο Αγ.Ιαπξαο ,ζύκθωλα κε ηνπνγξαθηθό ζθαξίθεκα ηεο
Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο ππάξρεη αδηάζεηνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο
επηθάλεηαο 15,40 ηκ ν όπνηνο δύλαηαη λα ηύρεη εθκεηάιιεπζεο από ηνλ δήκν θαη
πξνηείλεηαη ε εθκίζζωζε ηνπ παξαπάλω ρώξνπ κε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο.
Ζ Τερληθή ππεξεζία δηαβηβάδεη ηνπνγξαθηθό Σρέδην ζηελ πιαηεία ηεο Αγ. Ιαύξαο
ηεο Πιαηείαο γηα ηνπο δηαζέζηκνπο ρώξνπο πξνο αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάηωλ
όπωο
απηνί
πξνθύπηνπλ
από
ηνλ
ζπλδπαζκό
ηεο
ππαξζκ
319/2013(ΑΓΑ:ΒΔΕΦΩ6Φ-ΑΟ2) Θαλνληζηηθήο Απνθ .Γ.Σ.Γ. Αηγηαιείαο. κε
ζρεηηθά:1) έγγξαθν ηεο Υπεξεζίαο αξηζκ.πξωη. 1251/14-01-2016 θαη 2)Έγγξαθν
ηεο Υπεξεζίαο αξηζκ.πξωη.41510/06-11-2015.
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε πνπ δηάβαζε ν Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο,
ην Γ.Σ νκόθωλα ζπκθωλεί κε ηελ πξνϋπόζεζε λα ηεξεζνύλ ηα ηεηξαγωληθά πνπ
αλαινγνύλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπκθωλήζεθε από ηα κέιε λα γίλεη ζύζηαζε ζηελ
Τερληθή Υπεξεζία γηα εθαξκνγή θαλνληζκνύ θαη έιεγρν ζηελ ηήξεζε ηωλ
ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ από ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο.
Αποθαζίδεη Οκόθωλα

Τελ έθθξαζε ζεηηθήο ηνπ γλώκεο, πεξί εθκίζζωζεο αδηάζεηνπ
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζηελ πιαηεία ηεο Αγ. Ιαύξαο κε ηελ πξνϋπόζεζε λα
ηεξεζνύλ ηα ηεηξαγωληθά πνπ αλαινγνύλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπκθωλήζεθε από ηα
κέιε λα γίλεη ζύζηαζε ζηελ Τερληθή Υπεξεζία γηα εθαξκνγή θαλνληζκνύ θαη
έιεγρν ζηελ ηήξεζε ηωλ ηεηξαγωληθώλ κέηξωλ από ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 1/2016
Ο Πρόεδρος

Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ιωάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδωξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξωη.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ηωλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε , θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Δθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «Αλάγθε ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο πξνζηίκωλ πνπ έρνπλ
ζπζηαζεί ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ πξνβιήκαηα αθηζνξύπαλζεο»
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
αλαθνηλώλεη ην δεύηεξν (2ν) ζέκα Δθηόο Ηκεξεζίαο πεξί αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηηξνπήο πξνζηίκωλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ πξνβιήκαηα
αθηζνξύπαλζεο, ζηελ Γ.Δ. Αηγίνπ.
Μεηά από απηά θαιείηαη ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθωλα κε
ην άξζξν 83 παξ. 2 εδ. δ, ηδ ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.Α./07.06.2010).
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο
ηεο επηηξνπήο πξνζηίκωλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ πξνβιήκαηα
αθηζνξύπαλζεο, ζηελ Γ.Δ. Αηγίνπ, θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83
παξ. 2 εδ. δ, ηδ, ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Αποθαζίδεη Οκόθωλα
Τελ έθθξαζε ζεηηθήο ηνπ γλώκεο, πεξί αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο
πξνζηίκωλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ πξνβιήκαηα αθηζνξύπαλζεο
ζηελ Γ.Δ. Αηγίνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 2/2016
Ο Πρόεδρος
Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ιωάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδωξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξωη.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ηωλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε , θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Δθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «Καηαπνιέκεζε δάθνπ έηνπο 2016»
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην ηξίην (3ν) ζέκα Δθηόο Ηκεξεζίαο
Γηάηαμεο, ην νπνίν νκόθωλα εληάζζεηαη πξνο ζπδήηεζε πεξί θαηαπνιέκεζεο
δάθνπ έηνπο 2016.
Μεηά από απηά θαιείηαη ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθωλα κε
ην άξζξν 83 παξ. 2 εδ. δ ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.Α./07.06.2010).
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζηελ θαηαπνιέκεζεο δάθνπ έηνπο 2016, θαζώο επίζεο θαη ηηο
δηαηάμεηο
ηνπ
άξζξνπ
83
παξ.
2
εδ.
δ
ηνπ
Ν.
3852/2010
(Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Αποθαζίδεη Οκόθωλα
Τελ έθθξαζε ζεηηθήο ηνπ γλώκεο, πεξί θαηαπνιέκεζεο δάθνπ έηνπο 2016.
Η απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 3/2016
Ο Πρόεδρος
Σα Μέιε

