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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα δεκαεπτά (17) Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και
τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Μουντζουρούλια Μαρία, 3) Γιδά Ιωάννη, 4) Μπούλη
Αντώνιο, 5) Αλεξόπουλο Παναγιώτη, 6) Βελαώρα Βασιλική, 7) Γκρέμου-Γούσα
Παναγιώτα, 8) Κούρτη Θεόδωρο, 9) Αλεξόπουλο Γεώργιο και 10) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ μετά από την αριθ.πρωτ.:123/17.05.2016 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 προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε το μέλος της Δ.Κ. Αιγίου κ. Κάλπης
Ιωάννης, λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το
Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα δέκα (10) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Τζουβάρα Σοφία.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση του κ. Θεοφανόπουλου Βασίλειου περί
προσωρινής τροποποίησης της κυκλοφορίας»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την αίτηση του κ. Θεοφανόπουλου Βασιλείου, η οποία έχει
ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος αιτείται περί προσωρινής
τροποποίησης με διακοπή της κυκλοφορίας του ενός ρεύματος, επί της οδού
Ασημάκη Φωτήλα (από την κάθετη οδό Βάλφουρ έως και την κάθετη οδό
Ταξιαρχών με κατεύθυνση προς την πλατεία Αγίας Λαύρας) από τις 16 Μαΐου 2016
έως και τις 26 Μαΐου 2016, προκειμένου να γίνουν εργασίες κατεδάφισης και
υποστύλωσης του κτιρίου της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας και Κουβέλειου
κληροδοτήματος Δήμου Αιγιαλείας που βρίσκεται στην οδό Ασημάκη Φωτήλα 2224 και αποτελεί κίνδυνο κατά της ανθρώπινης ζωής και εν γένει της δημόσιας
ασφάλειας.
Για την εργασία αυτή απαιτούνται βαρέα οχήματα και μηχανήματα έργου τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των εκτελεσθέντων εργασιών. Το έργο
λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας κρίνεται επικινδύνως ετοιμόρροπο και έχουν
εκδοθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά, εγκεκριμένα από πολεοδομία
Αιγίου (αρ. πρωτ. αίτησης έγκρισης δόμησης/ημερομηνία: 234/29.01.2016 & αρ.
πρωτ. αίτησης άδειας δόμησης/ημερομηνία: 399/18.02.2016) και όλες τις
εμπλεκόμενες
υπηρεσίες
(σύμφωνα
με
την
ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/60855/1469/24.10.2011 απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού).
Στα πλαίσια αυτών των εργασιών και της άρσης επικινδυνότητας του
έργου, ως ανάδοχος του έργου «κατεδάφιση κτιρίου ιδιοκτησίας Αχαϊκής
Συνεταιριστικής Τράπεζας με στήριξη σταυροθολίου του εν λόγω κτιρίου και του

Κουβέλειου Κληροδοτήματος Δήμου Αιγιαλείας» ζητώ από την υπηρεσία σας να
λάβει γνώση και να συναινέσει στην αναγκαία προς υλοποίηση του έργου αυτή
ενέργεια για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την αποφυγή ατυχήματος για
τη δημόσια ασφάλεια και χορηγήσετε άδεια κατάληψης οδοστρώματος.
Το τμήμα Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:13167/16.05.2016 εισήγησή του
γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω προσωρινή τροποποίηση της κυκλοφορίας, με
διακοπή της κυκλοφορίας του ενός ρεύματος, επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα (από
την κάθετη οδό Βάλφουρ έως την κάθετη οδό Ταξιαρχών, με κατεύθυνση προς την
πλατεία Αγίας Λαύρας) από τις 16.05.2016 έως και 26.05.2016, προκειμένου να
γίνουν εργασίες κατεδάφισης και υποστύλωσης του κτιρίου της Αχαϊκής
Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Κουβέλειου κληροδοτήματος του Δήμου
Αιγιαλείας, που βρίσκονται στην οδό Ασημάκη Φωτήλα 22-24.
Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε παρ. 2 του άρθρου
83 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
σύμφωνα με την οποία ο κ. Θεοφανόπουλος Βασίλειος αιτείται περί προσωρινής
τροποποίησης με διακοπή της κυκλοφορίας του ενός ρεύματος, επί της οδού
Ασημάκη Φωτήλα (από την κάθετη οδό Βάλφουρ έως και την κάθετη οδό
Ταξιαρχών με κατεύθυνση προς την πλατεία Αγίας Λαύρας) από τις 16 Μαΐου 2016
έως και τις 26 Μαΐου 2016, προκειμένου να γίνουν εργασίες κατεδάφισης και
υποστύλωσης του κτιρίου της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας και Κουβέλειου
κληροδοτήματος Δήμου Αιγιαλείας που βρίσκεται στην οδό Ασημάκη Φωτήλα 2224 και αποτελεί κίνδυνο κατά της ανθρώπινης ζωής και εν γένει της δημόσιας
ασφάλειας.
Για την εργασία αυτή απαιτούνται βαρέα οχήματα και μηχανήματα έργου τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των εκτελεσθέντων εργασιών. Το έργο
λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας κρίνεται επικινδύνως ετοιμόρροπο και έχουν
εκδοθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά, εγκεκριμένα από πολεοδομία
Αιγίου (αρ. πρωτ. Αίτησης έγκρισης δόμησης/ημερομηνία: 234/29.01.2016 & αρ.
πρωτ. αίτησης άδειας δόμησης/ημερομηνία: 399/18.02.2016) και όλες τις
εμπλεκόμενες
υπηρεσίες
(σύμφωνα
με
την
ΥΠΠΟΤ/ΔΑΝΣΜ/60855/1469/24.10.2011 απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού).
Στα πλαίσια αυτών των εργασιών και της άρσης επικινδυνότητας του
έργου, ως ανάδοχος του έργου «κατεδάφιση κτιρίου ιδιοκτησίας Αχαϊκής
Συνεταιριστικής Τράπεζας με στήριξη σταυροθολίου του εν λόγω κτιρίου και του
Κουβέλειου Κληροδοτήματος Δήμου Αιγιαλείας» ζητώ από την υπηρεσία σας να
λάβει γνώση και να συναινέσει στην αναγκαία προς υλοποίηση του έργου αυτή
ενέργεια για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την αποφυγή ατυχήματος για
τη δημόσια ασφάλεια και χορηγήσετε άδεια κατάληψης οδοστρώματος.
Το τμήμα Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:13167/16.05.2016 εισήγησή του
γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω προσωρινή τροποποίηση της κυκλοφορίας, με
διακοπή της κυκλοφορίας του ενός ρεύματος, επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα (από
την κάθετη οδό Βάλφουρ έως την κάθετη οδό Ταξιαρχών, με κατεύθυνση προς την
πλατεία Αγίας Λαύρας) από τις 16.05.2016 έως και 26.05.2016, προκειμένου να
γίνουν εργασίες κατεδάφισης και υποστύλωσης του κτιρίου της Αχαϊκής
Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Κουβέλειου κληροδοτήματος του Δήμου
Αιγιαλείας, που βρίσκονται στην οδό Ασημάκη Φωτήλα 22-24.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. ε της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του κ. Θεοφανόπουλου
Βασίλειου, περί διακοπής της κυκλοφορίας του ενός ρεύματος, επί της οδού
Ασημάκη Φωτήλα (από την κάθετη οδό Βάλφουρ έως την κάθετη οδό Ταξιαρχών,
με κατεύθυνση προς την πλατεία Αγίας Λαύρας) από τις 16.05.2016 έως και

26.05.2016, προκειμένου να γίνουν εργασίες κατεδάφισης και υποστύλωσης του
κτιρίου της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Κουβέλειου κληροδοτήματος
του Δήμου Αιγιαλείας, που βρίσκονται στην οδό Ασημάκη Φωτήλα 22-24,
σύμφωνα και με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας.

Ο Πρόεδρος
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