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ΑΠΟΦΑΣΗ 33
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
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 Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4) Γιδά
Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κούρτη Θεόδωρο και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ.πρωτ.:129/25.05.2016 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Κάλπης Αθανάσιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
Ελισσάβετ, 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 επτά (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Διευκρινήσεις προς την Επιτροπή ονομασίας &
μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Αχαΐας, σχετικά με την
αριθμ. 60/2014 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου, που αφορά το αίτημα του κ.
Παρδάλη Γεώργιου, αν πρόκειται για ονοματοθεσία ή μετονομασία των
ανωνύμων οδών του οικισμού Αγίου Νικολάκη καθώς και αρίθμηση της
οδού Αγίου Νικολάκη και των ανωνύμων οδών»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Εκτός
Ημερησίας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα εντάσσεται προς συζήτηση και διαβάζει το
αίτημα του κ. Παρδάλη Γεώργιου, το οποίο έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με την αρ. πρωτ.:222/30.04.2014 αίτησή του, ο κ. Παρδάλης Γεώργιος,
αιτείται περί ονοματοθεσίας και αρίθμησης των ανωνύμων οδών του οικισμού
Αγ. Νικολάκη και αρίθμησης της οδού Αγίου Νικολάκη, σύμφωνα με το συνημμένο
διάγραμμα, προκειμένου ο ταχυδρόμος να μπορεί να φέρνει τις επιστολές. Η Δ.Κ.
Αιγίου με την υπ’ αριθμ. 60/2014 απόφασή της, εξέφρασε την θετική της γνώμη
στο αίτημα του κ. Παρδάλη Γεώργιου περί ονοματοθεσίας των ανωνύμων οδών
του οικισμού Αγίου Νικολάκη καθώς και αρίθμηση της οδού Αγίου Νικολάκη και
των ανωνύμων οδών.
Η Επιτροπή ονομασίας & μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών Ν.
Αχαϊας σε συνέχεια του πρακτικού Συνεδρίασης της, της 27ης Νοεμβρίου 2015,
ζητά πλήρης διασαφήνιση για το αν πρόκειται περί ονοματοθεσίας ή μετονομασίας
οδού στο αίτημα του κ. Παρδάλη Γεωργίου. Διευκρινίζουμε ότι πρόκειται περί
αρίθμησης και ονοματοθεσίας των ανωνύμων οδών του οικισμού Αγ. Νικολάκη
με τις ονομασίες που προτείνονται στο συνημμένο διάγραμμα και αρίθμησης της
οδού Αγίου Νικολάκη, με την προϋπόθεση να ονομαστεί η προτεινόμενη από τον
αιτούντα οδός «Ολύμπου» σε «Παναγιώτη Αλεξόπουλο» και οι λοιπές ανώνυμοι

οδοί να διατηρήσουν τις ονομασίες που προτάθηκαν από τον αιτούντα, σύμφωνα
με το συνημμένο διάγραμμα.
Η προσφορά του κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο, θεωρείται ανεκτίμητη στην
πόλη του Αιγίου, καθώς ως αξιόλογος ιατρός (γυναικολόγος), προσέφερε
εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε σημαντικό αριθμό ενδεών πολιτών του Αιγίου.
Μετά τον θάνατό του, ο ιατρικός εξοπλισμός της ιδιωτικής του κλινικής, δόθηκε
στο Νοσοκομείο της πόλης του Αιγίου».
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. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία ο κ. Παρδάλης Γεώργιος, αιτείται περί ονοματοθεσίας και αρίθμησης
των ανωνύμων οδών του οικισμού Αγ. Νικολάκη και αρίθμησης της οδού Αγίου
Νικολάκη, σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα, προκειμένου ο ταχυδρόμος να
μπορεί να φέρνει τις επιστολές. Η Δ.Κ. Αιγίου με την υπ’ αριθμ. 60/2014 απόφασή
της, εξέφρασε την θετική της γνώμη στο αίτημα του κ. Παρδάλη Γεώργιου περί
αρίθμησης και ονοματοθεσίας των ανωνύμων οδών του οικισμού Αγίου Νικολάκη
καθώς και αρίθμηση της οδού Αγίου Νικολάκη.
Η Επιτροπή ονομασίας & μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών Ν.
Αχαϊας σε συνέχεια του πρακτικού Συνεδρίασης της, της 27ης Νοεμβρίου 2015,
ζητά πλήρης διασαφήνιση για το αν πρόκειται περί ονοματοθεσίας ή μετονομασίας
οδού στο αίτημα του κ. Παρδάλη Γεωργίου. Διευκρινίζουμε ότι πρόκειται περί
αρίθμησης και ονοματοθεσίας των ανωνύμων οδών του οικισμού Αγ. Νικολάκη
με τις ονομασίες που προτείνονται στο συνημμένο διάγραμμα και αρίθμησης της
οδού Αγίου Νικολάκη, με την προϋπόθεση να ονομαστεί η προτεινόμενη από τον
αιτούντα οδός «Ολύμπου» σε «Παναγιώτη Αλεξόπουλο» και οι λοιπές ανώνυμοι
οδοί να διατηρήσουν τις ονομασίες που προτάθηκαν από τον αιτούντα, σύμφωνα
με το συνημμένο διάγραμμα.
Η προσφορά του κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο, θεωρείται ανεκτίμητη στην
πόλη του Αιγίου, καθώς ως αξιόλογος ιατρός (γυναικολόγος), προσέφερε
εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε σημαντικό αριθμό ενδεών πολιτών του Αιγίου.
Μετά τον θάνατό του, ο ιατρικός εξοπλισμός της ιδιωτικής του κλινικής, δόθηκε
στο Νοσοκομείο της πόλης του Αιγίου».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση, το Συμβούλιο της Δ.Κ.
Αιγίου,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του κ. Παρδάλη Γεώργιου
περί αρίθμησης των ανωνύμων οδών του οικισμού Αγ. Νικολάκη και
ονοματοθεσίας αυτών, με τις προτεινόμενες ονομασίες, όπως αναφέρονται στο
συνημμένο διάγραμμα, καθώς και αρίθμηση της οδού Αγίου Νικολάκη, με την
προϋπόθεση να ονομαστεί η προτεινόμενη από τον αιτούντα οδός «Ολύμπου» σε
«Παναγιώτη Αλεξόπουλο» και οι λοιπές ανώνυμοι οδοί να διατηρήσουν τις
ονομασίες που προτάθηκαν από τον αιτούντα, σύμφωνα με το συνημμένο
διάγραμμα.
Η προσφορά του κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο, θεωρείται ανεκτίμητη στην
πόλη του Αιγίου, καθώς ως αξιόλογος ιατρός (γυναικολόγος), προσέφερε
εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε σημαντικό αριθμό ενδεών πολιτών του Αιγίου.
Μετά τον θάνατό του, ο ιατρικός εξοπλισμός της ιδιωτικής του κλινικής, δόθηκε
στο Νοσοκομείο της πόλης του Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/2016
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
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 Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4) Γιδά
Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κούρτη Θεόδωρο και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ.πρωτ.:129/25.05.2016 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Κάλπης Αθανάσιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
Ελισσάβετ, 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 επτά (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην πρόταση του μέλους της Δ.Κ. Αιγίου κ.
Αλεξόπουλου Παναγιώτη, περί τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε
υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ και τοποθέτηση ενός στύλου της ΔΕΗ μετά
φωτιστικού σώματο,ς στο τέλος της οδού Πύρρου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέμα Εκτός
Ημερησίας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα εντάσσεται προς συζήτηση και έχει ως
εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Το μέλος της Δ.Κ. Αιγίου κ. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, αιτείται περί
τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ και τοποθέτηση
ενός στύλου της ΔΕΗ, μετά φωτιστικού σώματος, στο τέλος της οδού Πύρρου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 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. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία το μέλος της Δ.Κ. Αιγίου κ. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, αιτείται περί
τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο της ΔΕΗ και τοποθέτηση
ενός στύλου της ΔΕΗ μετά φωτιστικού σώματος, στο τέλος της οδού Πύρρου,
καθώς επίσης και τις διατάξεις άρθρου 83 παρ. 2 εδ. γ του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα του μέλους της Δ.Κ. Αιγίου
κ. Αλεξόπουλου Παναγιώτη, περί τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα
στύλο της ΔΕΗ και τοποθέτηση ενός στύλου της ΔΕΗ μετά φωτιστικού σώματος
στο τέλος της οδού Πύρρου.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6945941327 του κ. Αλεξόπουλου
Παναγιώτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2016
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
1η Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 35
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
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 Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4) Γιδά
Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κούρτη Θεόδωρο και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ.πρωτ.:129/25.05.2016 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Κάλπης Αθανάσιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
Ελισσάβετ, 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 επτά (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση του κ. Ιάκωβου Φριζή περί απόδοσης
τιμής στον Συνταγματάρχη Μαρδοχαίο Φριζή, αγωνιστή και ήρωα του ’40,
δίνοντας το όνομά του σε έναν δρόμο ή μια πλατεία της πόλης του Αιγίου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης, και διαβάζει την αίτηση του κ. Ιακώβου Φριζή, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτηση του ο κ. Ιάκωβος Φριζής, αιτείται περί απόδοσης τιμής στον
Συνταγματάρχη Μαρδοχαίο Φριζή, αγωνιστή και ήρωα του ’40, που χάρισε την
πρώτη νίκη στα Ελληνικά Όπλα και ήταν εκ των κυριοτέρων πρωταγωνιστών της
Νίκης του 1940. Αφήνοντας δε την τελευταία του πνοή, στο πεδίο της μάχης, πριν
ξεψυχήσει, είπε: «Για την Ελλάδα».
Ο κ. Ιάκωβος Φριζής αιτείται περί απόδοσης τιμής στον Συνταγματάρχη
Μαρδοχαίο Φριζή, καίτοι έχουν περάσει εβδομήντα πέντε (75) χρόνια από τον
ηρωϊκό του θάνατο, στα βουνά της Αλβανίας, δίνοντας το όνομά του σε έναν
δρόμο ή μια πλατεία της πόλης του Αιγίου.
Ας σημειωθεί, ότι ο Συνταγματάρχης Φριζής ελευθέρωσε την Κόνιτσα και
εισέβαλε στο Αλβανικό έδαφος, ανακάπτοντας την προέλαση των Ιταλών και
επιτυγχάνοντας την αναστροφή του μετώπου υπέρ των Ελληνικών Δυνάμεων, με
μέγιστο επακόλουθο την ενίσχυση της ψυχολογίας των μαχητών και όλου του
Ελληνικού λαού, που παρακολουθούσε αυτή την εποποιϊα. Χώρια που κατέγραψε
την πρώτη στρατιωτική νίκη σε όλο το Ευρωπαϊκό Μέτωπο κατά των Δυνάμεων
του Άξονα, συλλαμβάνοντας τους πρώτους Ιταλούς αιχμαλώτους (700 στρατιώτες
και 15 αξιωματικούς).

Αλλά και πριν κηρυχθεί ο πόλεμος, ο Φριζής είχε εκπονήσει σχέδιο
απώθησης του εχθρού, σε περίπτωση επίθεσης από την Ιταλία, το οποίο αφού
εγκρίθηκε από τον αρχηγό του ΓΕΣ, Στρατηγό Πανάγο, εφαρμόσθηκε στον
πόλεμο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. δ & 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. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, ο κ. Ιάκωβος Φριζής, αιτείται περί απόδοσης τιμής στον
Συνταγματάρχη Μαρδοχαίο Φριζή, αγωνιστή και ήρωα του ’40, που χάρισε την
πρώτη νίκη στα Ελληνικά Όπλα και ήταν εκ των κυριοτέρων πρωταγωνιστών της
Νίκης του 1940. Αφήνοντας δε την τελευταία του πνοή, στο πεδίο της μάχης, πριν
ξεψυχήσει, είπε: «Για την Ελλάδα».
Ο κ. Ιάκωβος Φριζής αιτείται περί απόδοσης τιμής στον Συνταγματάρχη
Μαρδοχαίο Φριζή, καίτοι έχουν περάσει εβδομήντα πέντε (75) χρόνια από τον
ηρωϊκό του θάνατο, στα βουνά της Αλβανίας, δίνοντας το όνομά του σε έναν
δρόμο ή μια πλατεία της πόλης του Αιγίου.
Ας σημειωθεί, ότι ο Συνταγματάρχης Φριζής ελευθέρωσε την Κόνιτσα και
εισέβαλε στο Αλβανικό έδαφος, ανακάπτοντας την προέλαση των Ιταλών και
επιτυγχάνοντας την αναστροφή του μετώπου υπέρ των Ελληνικών Δυνάμεων, με
μέγιστο επακόλουθο την ενίσχυση της ψυχολογίας των μαχητών και όλου του
Ελληνικού λαού, που παρακολουθούσε αυτή την εποποιϊα. Χώρια που κατέγραψε
την πρώτη στρατιωτική νίκη σε όλο το Ευρωπαϊκό Μέτωπο κατά των Δυνάμεων
του Άξονα, συλλαμβάνοντας τους πρώτους Ιταλούς αιχμαλώτους (700 στρατιώτες
και 15 αξιωματικούς).
Αλλά και πριν κηρυχθεί ο πόλεμος, ο Φριζής είχε εκπονήσει σχέδιο
απώθησης του εχθρού, σε περίπτωση επίθεσης από την Ιταλία, το οποίο αφού
εγκρίθηκε από τον αρχηγό του ΓΕΣ, Στρατηγό Πανάγο, εφαρμόσθηκε στον
πόλεμο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. δ & ε του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο μετά από διαλογική
συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση αρνητικής του γνώμης, στο αίτημα του κ. Ιάκωβου Φριζή περί
απόδοσης τιμής στον Συνταγματάρχη Μαρδοχαίο Φριζή, αγωνιστή και ήρωα του
’40, δίνοντας το όνομά του σε έναν δρόμο ή μια πλατεία της πόλης του Αιγίου.
Τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου αναγνωρίζουν την προσφορά του κ. Μαρδοχαίου
Φριζή στην πατρίδα, αλλά ως μέλη της Δ.Κ. Αιγίου, δίδεται προτεραιότητα σε
πολίτες με κοινωνική προσφορά, που έχουν σχέση με την περιοχή της πόλης του
Αγίου, γι’ αυτό το λόγο η απάντησή των μελών της Δ.Κ. Αιγίου, είναι αρνητική.
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2016

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
1η Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 36
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
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 Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4) Γιδά
Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κούρτη Θεόδωρο και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ.πρωτ.:129/25.05.2016 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Κάλπης Αθανάσιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
Ελισσάβετ, 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 επτά (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Ανάκληση της αριθμ. 18/2016 απόφασης της Δ.Κ.
Αιγίου κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, κ. Παλαιολογόπουλου
Παναγιώτη»
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 αίτηση του κ. Παλαιολογόπουλου Παναγιώτη, η οποία
έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτηση του ο κ. Παλαιολογόπουλος Παναγιώτης, αιτείται περί
ανάκλησης της αριθμ. 18/2016 απόφασης της Δ.Κ. Αιγίου, σχετικά με την έγκριση
χορήγησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του, Παύλου Μελά 29, για
οικονομικούς λόγους.
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. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, ο κ. Παλαιολογόπουλος Παναγιώτης αιτείται περί ανάκλησης της
αριθμ. 18/2016 απόφασης της Δ.Κ. Αιγίου, σχετικά με την έγκριση χορήγησης
θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του, Παύλου Μελά 29, για οικονομικούς
λόγους, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε 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. Παλαιολογόπουλου
Παναγιώτη, περί ανάκλησης της αριθμ. 18/2016 απόφασης της Δ.Κ. Αιγίου,
σχετικά με την έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του,
Παύλου Μελά 29, για οικονομικούς λόγους.
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2016

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
1η Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 37
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
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 Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4) Γιδά
Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κούρτη Θεόδωρο και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ.πρωτ.:129/25.05.2016 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Κάλπης Αθανάσιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
Ελισσάβετ, 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 επτά (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση του κ. Μπούνια Ευσταθίου περί
τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής της επαρχιακής οδού 25
με την οδό Κολοκοτρώνη»
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 αίτηση του κ. Μπούνια Ευσταθίου, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή του ο κ. Μπούνιας Ευστάθιος αιτείται περί τοποθέτησης κοίλου
κατόπτρου επί της συμβολής της επαρχιακής οδού 25 «Αίγιο-ΔάφναιΧαλανδρίτσα…» με την οδό Κολοκοτρώνη, στην περιοχή «Αγία Σωτήρα» της
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.
Το τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το Δήμου
Αιγιαλείας, γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του κ. Μπούνια Ευσταθίου περί
τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής της επαρχιακής οδού 25 «ΑίγιοΔάφναι-Χαλανδρίτσα…» με την οδό Κολοκοτρώνη, στην περιοχή «Αγία Σωτήρα»
της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.
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. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, ο κ. Μπούνιας Ευστάθιος αιτείται περί τοποθέτησης κοίλου
κατόπτρου επί της συμβολής της επαρχιακής οδού 25 «Αίγιο-Δάφναι-

Χαλανδρίτσα…» με την οδό Κολοκοτρώνη, στην περιοχή «Αγία Σωτήρα» της
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.
Το τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το Δήμου
Αιγιαλείας, γνωμοδοτεί θετικά στο αίτημα του κ. Μπούνια Ευσταθίου περί
τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής της επαρχιακής οδού 25 «ΑίγιοΔάφναι-Χαλανδρίτσα…» με την οδό Κολοκοτρώνη, στην περιοχή «Αγία Σωτήρα»
της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83
παρ. 2 εδ. ε 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. Μπούνια Ευσταθίου
περί τοποθέτησης κοίλου κατόπτρου επί της συμβολής της επαρχιακής οδού 25
«Αίγιο-Δάφναι-Χαλανδρίτσα…» με την οδό Κολοκοτρώνη, στην περιοχή «Αγία
Σωτήρα» της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2016
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
1η Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 38
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα πρώτη (1η) Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.,
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 Παναγιώτη, 3) Βελαώρα Βασιλική, 4) Γιδά
Ιωάννη, 5) Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6) Κούρτη Θεόδωρο και 7) Μπούλη
Αντώνιο, μετά από την αριθ.πρωτ.:129/25.05.2016 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 προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Γεώργιος, Κάλπης Αθανάσιος, Μουντζουρούλια Μαρία και Πίκουλα-Μπομποτσιάρη
Ελισσάβετ, 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 επτά (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της κας Κατσαρού Αγγελικής περί
χορήγησης κίτρινης διαγράμμισης στην οδό Αιδηψού»
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 αίτηση της κας Κατσαρού Αγγελικής, η οποία έχει ως
εξής:
«Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή της η κα Κατσαρού Αγγελική αιτείται περί χορήγησης κίτρινης
διαγράμμισης στην οδό Αιδηψού, για διευκόλυνση αθενούς, με ποσοστό
αναπηρίας.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, κατόπιν αυτοψίας, γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση θέσης
στάθμευσης στην κα Κατσαρού Αγγελική, η οποία πάσχει από ασθένειες που
επιφέρουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80%, σύμφωνα με την από 19.12.2014
Πιστοποίηση Αναπηρίας της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του
ΙΚΑ.
Επιπλέον, για το Δήμο Αιγιαλείας ισχύουν οι παρακάτω κανονιστικές
αποφάσεις:
 Με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δ.Σ. Αιγίου αποφασίστηκε ότι
«εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων και χορηγείται
ύστερα από αίτηση, μόνο σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), στους
ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν άδεια πολεοδομίας για
πάρκιν στην οικοδομή τους».



Με την υπ’ αριθμ. 205/2008 απόφαση του 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 θέση που προτείνεται από Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, για τη χορηγούμενη θέση στάθμευσης είναι επί
της οδού Αιδηψού και συγκεκριμένα απέναντι από την κατοικία που διαμένει η κα
Κατσαρού Αγγελική. Η θέση προτείνεται απέναντι, διότι σε αυτή την πλευρά του
δρόμου πραγματοποιείται εδώ και χρόνια η στάθμευση και ως εκ τούτου αποτελεί
μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι στην απέναντι
πλευρά δεν υπάρχει καθόλου διαμορφωμένο πεζοδρόμιο.
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 ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης και ο
αριθμός της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία
χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
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. Ανδρέα Σ.
Σοφέτη, την οποία ανέγνωσε στα μέλη τού συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου, σύμφωνα
με την οποία, η κα Κατσαρού Αγγελική αιτείται περί χορήγησης κίτρινης
διαγράμμισης στην οδό Αιδηψού, για διευκόλυνση αθενούς, με ποσοστό
αναπηρίας.
Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, κατόπιν αυτοψίας, γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση θέσης
στάθμευσης στην κα Κατσαρού Αγγελική, η οποία πάσχει από ασθένειες που
επιφέρουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80%, σύμφωνα με την από 19.12.2014
Πιστοποίηση Αναπηρίας της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του
ΙΚΑ.
Επιπλέον, για το Δήμο Αιγιαλείας ισχύουν οι παρακάτω κανονιστικές
αποφάσεις:
 Με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δ.Σ. Αιγίου αποφασίστηκε ότι
«εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων και 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
παρκινγκ στην οικοδομή τους».
 Με 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 θέση που προτείνεται από Το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, για τη χορηγούμενη θέση στάθμευσης είναι επί
της οδού Αιδηψού και συγκεκριμένα απέναντι από την κατοικία που διαμένει η κα
Κατσαρού Αγγελική. Η θέση προτείνεται απέναντι, διότι σε αυτή την πλευρά του
δρόμου πραγματοποιείται εδώ και χρόνια η στάθμευση και ως εκ τούτου αποτελεί
μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι στην απέναντι
πλευρά δεν υπάρχει καθόλου διαμορφωμένο πεζοδρόμιο.
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 ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης και ο

αριθμός της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία
χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης, στο αίτημα της κας Κατσαρού Αγγελικής,
περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Αιδηψού και συγκεκριμένα
απέναντι από την κατοικία που διαμένει η κα Κατσαρού Αγγελική, σύμφωνα με την
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας. Η θέση
προτείνεται απέναντι, διότι σε αυτή την πλευρά του δρόμου πραγματοποιείται εδώ
και χρόνια η στάθμευση και ως εκ τούτου αποτελεί μια παγιωμένη κατάσταση, η
οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι στην απέναντι πλευρά δεν υπάρχει καθόλου
διαμορφωμένο πεζοδρόμιο.
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 ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης και ο
αριθμός της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία
χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2016
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

