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∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 420
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο
Μπούρδο,
Γραµµατέα,
4)
Βασιλική
ΨυχράµηΣταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 8) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία
Τσουκαλά,
12)
Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο,
13)
∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ.
Χριστόπουλο, 16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
27) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13)
Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε ΈκτακτηΚατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
21569/12-07-2016,
η
οποία
δηµοσιεύθηκε
και
επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα
∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ.∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ.
Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης,
Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου,
6)
Παν.Κρικέτος,
Τ.Κ.
Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
10) Χρ. Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω
∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ.Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου,
Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ.
Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών,
17)
Αργ.
Παπαχριστόπουλος,
Τ.Κ.Βαλιµιτίκων
&
18)
Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )

Για το αντικείµενο: «Απευθείας ανάθεση για την προµήθεια
καυσίµων κίνησης και θέρµανσης του ∆ήµου Αιγιαλείας και όλων των
Νοµικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας
εκπαίδευσης»
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο είναι
κατεπείγον για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Αιγιαλείας και
διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών και
Αποθήκης κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη, που έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
α) Τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό προϋπολογισµού µελέτης
995.768,56€ µε ΦΠΑ (922.323,92€ για καύσιµα και 73.444,64€ για
λιπαντικά) που είχε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
ηλεκτρονικά στις 22/02/2016 για την «Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, όλων των Νοµικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης για
τα έτη 2016-2017» ο οποίος και απέβη άγονος,
β) την υπ’ αριθ. 62/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προχωρήσει στην διαδικασία της
Ανάθεσης µε διαπραγµάτευση (χωρίς δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης), βάσει του άρθρου 25 του Π.∆ 60/2007 και
γ) την υπ’ αριθµ. 90/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) περί παροχής σύµφωνης γνώµης
για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης,
δ) την υπ’ αριθµ. 368/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την
οποία εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
ε) την υπ’ αριθµ. 20632/04-07-2016 Πρόσκληση ∆ιαπραγµάτευσης προς
κάθε ενδιαφερόµενο επαγγελµατία και
στ) Το από 11-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και
διενέργειας ∆ιαγωνισµού
Παρακαλούµε όπως λάβετε απόφαση να προβούµε σε απευθείας
ανάθεση ως εξής:
Α) Στην εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ µε ΑΦΜ
094384285:
1. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου
Αιγιαλείας:
α) για το έτος 2016 µε µηδενική προσφορά 0,00 %€ δηλαδή ποσό
145.527,78 € συν Φ.Π.Α.24% 34.926,67 €, ήτοι 180.454,45€ και
β) για το έτος 2017 µε µηδενική προσφορά 0,00 %€ δηλαδή ποσό
243.902,44 € συν Φ.Π.Α.24% 58.536,59 €, ήτοι 302.439,03 €

2. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ του
∆ήµου Αιγιαλείας:
α) για το έτος 2016 µηδενική προσφορά 0,00%€, δηλ. ποσό
30.267,30€ συν ΦΠΑ 24% 7.264,15 €, ήτοι 37.531,45 € και
β) για το έτος 2017 µηδενική προσφορά 0,00%€, δηλ. ποσό
40.356,40€ συν ΦΠΑ 24% 9.685,54€, ήτοι 50.041,94 €.
Β) Στην εταιρεία ΣΕΡΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ µε ΑΦΜ 093299775:
1. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της
∆Η.Κ.ΕΠ.Α του ∆ήµου Αιγιαλείας
α) για το έτος 2016 µε προσφορά έκπτωσης 0,2% €, δηλ. ποσό
6.734,46 € συν ΦΠΑ 24% 1.616,27 €, ήτοι 8.350,73 € και
β) για έτος 2017 µε προσφορά έκπτωσης 0,2% €, δηλ. ποσό
15.509,08 € συν ΦΠΑ 24% 3.722,18 €, ήτοι 19.231,26 € και για
2. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του Νοµικού
Προσώπου Αθλητισµού Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας του
∆ήµου Αιγιαλείας
α) για το έτος 2016 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
9.939,42 € συν ΦΠΑ 24% 2.385,46 €, ήτοι 12.324,88 € και
β) για το έτος 2017 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
9.939,42 € συν ΦΠΑ 24% 2.385,46 €, ήτοι 12.324,88 €.
3. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του
Λιµενικού Ταµείου του ∆ήµου Αιγιαλείας
α) για το έτος 2016 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
6.491,06 € συν ΦΠΑ 24% 1.557,85 €, ήτοι 8.048,92€ και
β) για το έτος 2017 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
6.491,06 € συν ΦΠΑ 24% 1.557,85 €, ήτοι 8.048,92€
4. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Α/θµιας
Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας
α) για το έτος 2016 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
62.927,89 € συν ΦΠΑ 24% 15.102,70 €, ήτοι 78.030,58 € και
β) για το έτος 2017 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
62.927,89 € συν ΦΠΑ 24% 15.102,70 €, ήτοι 78.030,58 € και
5. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Β/θµιας
Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας
α) για το έτος 2016 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
54.131,52 € συν ΦΠΑ 24% 12.991,56 €, ήτοι 67.123,08 € και
β) για το έτος 2017 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
54.131,52 € συν ΦΠΑ 24% 12.991,56 €, ήτοι 67.123,08 €».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης κ.
Σπυρίδωνα Τακουµάκη, έλαβε υπόψη του ότι ο ηλεκτρονικός διεθνής
διαγωνισµός ως προς το σκέλος για την προµήθεια καυσίµων απέβη
άγονος, είδε το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και διενέργειας
∆ιαγωνισµού, την υπ’ αριθ. 62/2016 Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής που εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προχωρήσει στην
διαδικασία της Ανάθεσης µε διαπραγµάτευση (χωρίς δηµοσίευση
σχετικής πρόσκλησης), βάσει του άρθρου 25 του Π.∆ 60/2007 και την
υπ’ αριθ. 90/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) περί παροχής σύµφωνης γνώµης για την
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, την υπ΄ αριθ. 368/2016
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνει την προσφυγή
στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, το από 11/07/2016 πρακτικό
αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισµού, το γεγονός ότι η εν λόγω
προµήθεια καυσίµων είναι πολύ απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία
του ∆ήµου των Νοµικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών
αυτού, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.: 1) Χρήστου Λαϊνά και 2) ∆ηµητρίου Μπούρδου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει οι
κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 2) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 3) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 4) Ευστράτιος
Βαρδάκης και 5) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, εποµένως κατά
πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την προµήθεια καυσίµων
κίνησης και θέρµανσης του ∆ήµου Αιγιαλείας και όλων των Νοµικών
Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας
εκπαίδευσης, για τα έτη 2016-2017, ως εξής:
Α) Στην εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ µε ΑΦΜ
094384285:
1. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου
Αιγιαλείας:
α) για το έτος 2016 µε µηδενική προσφορά 0,00 %€ δηλαδή ποσό
145.527,78 € συν Φ.Π.Α.24% 34.926,67 €, ήτοι 180.454,45€ και
β) για το έτος 2017 µε µηδενική προσφορά 0,00 %€ δηλαδή ποσό
243.902,44 € συν Φ.Π.Α.24% 58.536,59 €, ήτοι 302.439,03 €

2. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ του
∆ήµου Αιγιαλείας:
α) για το έτος 2016 µηδενική προσφορά 0,00%€, δηλ. ποσό
30.267,30€ συν ΦΠΑ 24% 7.264,15 €, ήτοι 37.531,45 € και
β) για το έτος 2017 µηδενική προσφορά 0,00%€, δηλ. ποσό
40.356,40€ συν ΦΠΑ 24% 9.685,54€, ήτοι 50.041,94 €.
Β) Στην εταιρεία ΣΕΡΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ µε ΑΦΜ 093299775:
1. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της
∆Η.Κ.ΕΠ.Α του ∆ήµου Αιγιαλείας
α) για το έτος 2016 µε προσφορά έκπτωσης 0,2% €, δηλ. ποσό
6.734,46 € συν ΦΠΑ 24% 1.616,27 €, ήτοι 8.350,73 € και
β) για έτος 2017 µε προσφορά έκπτωσης 0,2% €, δηλ. ποσό
15.509,08 € συν ΦΠΑ 24% 3.722,18 €, ήτοι 19.231,26 € και για
2. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του Νοµικού
Προσώπου Αθλητισµού Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας του
∆ήµου Αιγιαλείας
α) για το έτος 2016 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
9.939,42 € συν ΦΠΑ 24% 2.385,46 €, ήτοι 12.324,88 € και
β) για το έτος 2017 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
9.939,42 € συν ΦΠΑ 24% 2.385,46 €, ήτοι 12.324,88 €.
3. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του
Λιµενικού Ταµείου του ∆ήµου Αιγιαλείας
α) για το έτος 2016 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
6.491,06 € συν ΦΠΑ 24% 1.557,85 €, ήτοι 8.048,92€ και
β) για το έτος 2017 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
6.491,06 € συν ΦΠΑ 24% 1.557,85 €, ήτοι 8.048,92€
4. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Α/θµιας
Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας
α) για το έτος 2016 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
62.927,89 € συν ΦΠΑ 24% 15.102,70 €, ήτοι 78.030,58 € και
β) για το έτος 2017 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
62.927,89 € συν ΦΠΑ 24% 15.102,70 €, ήτοι 78.030,58 € και
5. Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες της Β/θµιας
Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας
α) για το έτος 2016 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
54.131,52 € συν ΦΠΑ 24% 12.991,56 €, ήτοι 67.123,08 € και

β) για το έτος 2017 µε προσφορά έκπτωσης 0,2%€, δηλ. ποσό
54.131,52 € συν ΦΠΑ 24% 12.991,56 €, ήτοι 67.123,08 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 420/2016
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 425
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο
Μπούρδο,
Γραµµατέα,
4)
Βασιλική
ΨυχράµηΣταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 8) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία
Τσουκαλά,
12)
Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο,
13)
∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ.
Χριστόπουλο, 16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
27) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13)
Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε ΈκτακτηΚατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
21569/12-07-2016,
η
οποία
δηµοσιεύθηκε
και
επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα
∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ.∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ.
Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης,
Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου,
6)
Παν.Κρικέτος,
Τ.Κ.
Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
10) Χρ. Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω
∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ.Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου,
Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ.
Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών,
17)
Αργ.
Παπαχριστόπουλος,
Τ.Κ.Βαλιµιτίκων
&
18)
Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )

Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση-συµπλήρωση της υπ’ αριθ.
236/2015 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, περί έγκρισης
κανονισµού κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, λόγω
του κατεπείγοντος χαρακτήρα για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου
Αιγιαλείας και εκθέτει ότι η υπ’ αριθ. 90/2016 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αιγιαλείας έχει κοινοποιηθεί ( µε e-mail)
στους αρχηγούς των δηµοτικών παρατάξεων σύµφωνα µε την οποία
«Οµόφωνα Αποφασίζει: Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση – συµπλήρωση της αριθ. 42/2015 απόφασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την οποία ψηφίστηκε ο Κανονισµός
Λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Αιγιαλείας ως προς τα
άρθρα 11, 14, 15 και την προσθήκη του άρθρου 16
(και σχετική
απόφαση 236/2015 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας» και καλεί τα µέλη να
αποφασίσουν σχετικά:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα είπε ο
Πρόεδρος, το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 90/2016 απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του, την
υπ’ αριθ. 236/2015 απόφαση του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ. 53725/5782/08-05-2015 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, είδε
την εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου
Αιγιαλείας, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των
∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.: 1) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 2)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 4)
Χρήστου Λαϊνά που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),
ενώ είχαν αποχωρήσει οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) ∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, 2) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 3) ∆ηµήτριος
Μπούρδος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης και 5) Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
1)Την τροποποίηση-συµπλήρωση της υπ’αριθ.236/2016 απόφασής
του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ. 53725/5782/08-05-2015
όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης της Κανονιστικής
Πράξης που αφορά το κανονισµό κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου
Αιγιαλείας (πλατειών, πεζοδροµίων, πεζόδροµων και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων), ο οποίος διαµορφώνεται ως ακολούθως:

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ο

Άρθρο 1 – Αντικείµενο του κανονισµού
Ο παρών κανονισµός έχει ως αντικείµενο :
1. Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθµη
λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Αιγιαλείας
(πλατειών, πεζοδροµίων, πεζόδροµων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων).
2. Την ασφάλεια, προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών, χωρίς
εµπόδια σε όλη την επιφάνειά των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη χρήση
τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
3. Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των
κοινόχρηστων χώρων.
4. Την ελεύθερη, άµεση και συνεχή διάθεση και απόλαυση των
κοινοχρήστων χώρων από το κοινό.
5. Την ενδυνάµωση της εµπορικής κίνησης µε την οργανωµένη
παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων.
ο

Άρθρο 2 – Νοµικό πλαίσιο
Ο παρόν Κανονισµός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ
ουσιαστικού νόµου και εκδίδεται βάσει των διατάξεων :
• Του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/τ.Α/14.4.2014) «Επείγουσες
ρυθµίσεις – αρµοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών»
• Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87/07-06-2010), Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπου τυγχάνει εφαρµογής
• Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) ∆.Κ.Κ. και ειδικότερα
των αρ.75 περί «άσκησης αρµοδιοτήτων ∆ήµων και
Κοινοτήτων» και αρ. 79 και 285 «Κανονιστικές Αποφάσεις»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
• Του Β.∆. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον
κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων
των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
• Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων
τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα του αρ. 3 «τέλος
χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
• Του Ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και
ειδικότερα το αρ. 19 περί «Κατασκευές σε κοινόχρηστους
χώρους». Του Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του
Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες
πολεοδοµικές διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και σε
συνδυασµό µε τον νέο οικοδοµικό κώδικα Ν. 4067/12
• Της υπ. αριθ. 52716/2001,(Φ.Ε.Κ. Β΄1663/13-12-2001), Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων, «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους
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•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

χώρους του οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδοµική
άδεια» και ειδικότερα την παρ. 2 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Του Ν. 2696/1999,(Φ.Ε.Κ. Α΄57/23-03-1999), «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα τα αρ. 34 «στάση
και στάθµευση», αρ. 47 «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις
οδούς» και αρ. 48 «Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζόδροµου»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Του Ν. 3542/2007,(Φ.Ε.Κ. Α΄50/02-03-2007), «Τροποποιήσεις
διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν.2696/1999».
Του Ν. 1337/1983,(Φ.Ε.Κ. Α΄ 33/14-03-1983), «Επέκταση των
πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές
ρυθµίσεις» και ειδικότερα το αρ. 17 παρ. 4 «νέα αυθαίρετα»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Του Ν. 1828/1989,(Φ.Ε.Κ. Α΄2/03-01-1989), «Αναµόρφωση της
φορολογίας εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του
αρ. 25 «τακτικά έσοδα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
Του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) «Περί υπαίθριας διαφήµισης
,συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων»
Του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/03.02.2006 τεύχος Α’): Περί
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις » και ειδικότερα
του αρ. 29 περί δικαιώµατα διέλευσης όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Της αρ. 52907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 621/31-12-2009)
Υπουργικής Απόφασης
Του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν.3254/04
Του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) Ν.2696/99
Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.96967/12 (ΦΕΚ 2718
Β/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
Τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 4071/12
Τις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κώδικα Ν. 4067/12
Του Ν.4257/14
Του Αστικού Κώδικα Π.∆ 456/84 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα Π.∆. 258/86
Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαράγραφος ΣΤ2 του Ν. 4093/12
Τις υπ’ αριθµ.2875/88, 2356/85,785/85 και 140/89 αποφάσεις
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Κάθε άλλη σχετική µε το αντικείµενο διάταξη

Με βάση το ως άνω ισχύον θεσµικό πλαίσιο καταρτίστηκε ο παρών
κανονισµός λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, ο οποίος δεν θίγει τις γενικές
διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, τις υγειονοµικές, τις αστυνοµικές και άλλες
ειδικές διατάξεις και αποσκοπεί στην οριοθέτηση των δικαιωµάτων και των
υποχρεώσεων των πολιτών.
Άρθρο 3ο – Ορισµοί
1) «Πράγµατα κοινής χρήσης - κοινόχρηστος χώρος» :
- κατά τις διατάξεις του αρ. 967 του Αστικού Κώδικα Π.∆. 456/84
πράγµατα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά µε ελεύθερη και αέναη ροή, οι

δρόµοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιµάνια και οι όρµοι, οι όχθες πλεύσιµων
ποταµών, οι µεγάλες λίµνες και οι όχθες τους
- κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 2 του Ν.1577/1985 (Γενικός
Οικοδοµικός Κανονισµός), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και σε
συνδυασµό µε τον νέο οικοδοµικό κώδικα Ν. 4067/12 κοινόχρηστοι χώροι
είναι οι κάθε είδους δρόµοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προορισµένοι για
κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριµένο
ρυµοτοµικό σχέδιο του οικισµού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση µε
οποιονδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο
- ως τµήµατα των δρόµων και ως κοινόχρηστα λογίζονται και τα
πεζοδρόµια, όπως προκύπτει από το άρθρο 2, παρ. 4 και 5, του Γενικού
Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν.1577/1985) όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν και σε συνδυασµό µε τον νέο οικοδοµικό κώδικα Ν. 4067/12
- κατά τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 1080/80 ως κοινόχρηστος χώρος
νοείται και το δάπεδο των χώρων µεταξύ της θέσης των προσόψεων των
ισογείων των οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών, τα
οποία αποτελούν προεκτάσεις πεζοδροµίων και διατίθενται προς κοινή χρήση
2) «Τέλος», είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους
υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγµατος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται
στη χρησιµοποίηση ορισµένου δηµοτικού έργου ή υπηρεσίας. Το Τέλος
Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, ρυθµίζεται από το άρθρο 13 του Β.∆. της 249/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980,
στο οποίο αναφέρεται ότι επιτρέπεται η υπέρ δήµου επιβολή τέλους σε βάρος
των χρησιµοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόµια, οδούς, πλατείες
και γενικά κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Το ανωτέρω τέλος
ανήκει στην κατηγορία των τακτικών – ιδίων εσόδων.
3) Οι άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατοµικές διοικητικές πράξεις
της ∆ιοίκησης του ∆ήµου, µε τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να
χρησιµοποιήσει κάποιος κοινόχρηστο χώρο, εφόσον όµως έχουν εκπληρωθεί
όλες οι προϋποθέσεις και οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές
αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και κατά
τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, όπως αυτό ισχύει.
Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εµπορικά
καταστήµατα και ιδίως καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
προϋποθέτει την νόµιµη λειτουργία αυτών.
4) Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη µε την οποία αίρεται η ισχύς
µιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά, είτε για το µέλλον.
Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιµωρία αδικήµατος αλλά στην συµµόρφωση του
υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και του παρόντος κανονισµού.
5) Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την
προηγούµενη άδεια του ∆ήµου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του
κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας,
είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του
παραχωρηµένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.
6) Καταστήµατα ή επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος, είναι τα
καταστήµατα στα οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες
(καθισµένους, όρθιους, περαστικούς) φαγητών ή γλυκισµάτων ή
οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσµατος τροφίµων ή ποτών ή αποθήκευση ή
συντήρηση ή εµπορία κάθε είδους τροφίµων ή ποτών, καθώς και τα
καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων µπορεί να
προκληθεί βλάβη στη δηµόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις
ισχύουσες κάθε φορά Υγειονοµικές ∆ιατάξεις.

Άρθρο 4ο- ∆ικαίωµα χρήσης των κοινοχρήστων χώρων
Από τις διατάξεις των άρθρων 967 - 968 του Αστικού Κώδικα Π.∆. 456/84
προκύπτει ότι οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες που έχουν κυριότητα στα
κοινόχρηστα πράγµατα όπως δρόµοι, πλατείες κλπ. έχουν και νοµή και
κατοχή σε αυτά. Οι ιδιώτες έχουν µόνον δικαίωµα χρήσης στα κοινόχρηστα
πράγµατα, που απορρέει από το δικαίωµά της προσωπικότητάς τους, το
οποίο εξασφαλίζεται µε την προστασία του άρθρου 57 Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 5ο - Γενικές Αρχές
1. Σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.)
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε µορφής άδειας
είναι η µη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόµενου, βεβαιωµένων
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς αυτούς, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών σύµφωνα µε τη
σχετική νοµοθεσία.
2. ∆εν επιτρέπεται σε πεζοδρόµια, πεζόδροµους και γενικά σε
κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστηµάτων και των
επιτηδευµατιών κάθε µορφής (συνεργεία αυτοκινήτων – µοτοσικλετών,
συναρµολογήσεις επίπλων κ.λπ.).
3. Οι χρήστες των παραχωρηµένων χώρων οφείλουν να φροντίζουν µε δικά
τους µέσα για την καθαριότητα, τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή
τους.
4. Να µην εµποδίζεται σε καµιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των
µνηµείων της ∆ηµοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας.
5. Το ελάχιστο απαραίτητο πλάτος για την ζώνη ελεύθερης όδευσης των
πεζών ορίζεται σε 1,50 µ (του κρασπέδου µη συνυπολογιζόµενου ), ελεύθερο
από κάθε είδους σταθερό η κινητό εµπόδιο.
6. Σε όλο το µήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται
πραγµατικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο µε 2.20µ. απολύτως
ελεύθερο από οποιοδήποτε εµπόδιο (µαρκίζες, επιγραφές, σηµάνσεις,
πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.) (αρ. 2 της αρ. 52907/28-12-2009 δεν
έχει τελεία (Φ.Ε.Κ. Β’ 2621/31-12-2009) Απόφασης ΥΠ.ΠΕ.Κ.Α. για Α.Μ.Ε.Α.)
7. Η παροχέτευση των όµβριων υδάτων από τις ταράτσες και τα µπαλκόνια
των οικοδοµών θα γίνεται µέσω υδρορροών και η έξοδος τους θα καταλήγει
στο κράσπεδο του δρόµου και όχι πάνω στο πεζοδρόµιο.
8. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέµβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους
κοινόχρηστους χώρους (κλάδεµα, κόψιµο κ.λπ.).
9. Όλοι οι καταστηµατάρχες οφείλουν :
α) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να προκαλέσει
οποιασδήποτε µορφής και έκτασης υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της
αισθητικής που αρµόζει στην ιστορία και τον πολιτισµό του δήµου, στο ήθος
των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών,
καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συµπεριφοράς
β) να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, Π.∆., εγκυκλίων και
οδηγιών όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και µε τις διατάξεις του παρόντος
κανονισµού.
10. ∆εν επιτρέπεται στον παραχωρηµένο κοινόχρηστο χώρο καµία µόνιµη
κατασκευή ή επέµβαση.
Άρθρο 6ο – Αρµοδιότητες
Για την εφαρµογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρµοδιότητες:

1) Το Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες για την
χρήση του χώρου (άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου).
2) Ο ∆ήµαρχος εκδίδει την άδεια χρήσης κοινοχρήστου δηµοτικού χώρου
(παρ. 11 αρ. 3 Ν. 1080/80) και την ανακαλεί (παρ. 7 αρ. 3 Ν. 1080/80).
3) Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων,
Προστασίας Καταναλωτών, Απασχόλησης και Τουρισµού της
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής
Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας (γραφείο εκδόσεως αδειών καταστηµάτων)
χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες πλην της άδειας χρήσης του χώρου
(άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου).
4) Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιαλείας χορηγεί κάθε είδους«σύµφωνη
γνώµη».
5) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής παραπέµπει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και συµπλήρωση του
παρόντα κανονισµού, εκτός των θεµάτων που έχουν οικονοµικό αντικείµενο
(π.χ. επιβολή τελών), για τα οποία την ειδική αρµοδιότητα έχει η Οικονοµική
Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Άρθρο 7ο - Γενικές υποχρεώσεις
1. Η παραλαβή των προβλεπόµενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών,
η κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφεροµένους και στις εµπλεκόµενες
υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό
αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των
ενδιαφεροµένων & καταστηµαταρχών πάνω σε θέµατα που τους αφορούν,
αποτελούν υποχρεώσεις του ∆ήµου.
2. Η προσέλευση και συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου
Αιγιαλείας, η συγκέντρωση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη
υποβολή αυτών στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, η καταβολή των
προβλεπόµενων τελών στο Ταµείο του ∆ήµου, αποτελούν υποχρεώσεις των
καταστηµαταρχών & των υπευθύνων λειτουργίας των καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, των ιδιοκτητών του ακινήτου ή εκείνων στο
όνοµα των οποίων εκδόθηκε η άδεια οικοδοµής (στην περίπτωση των
ανοικοδοµούντων), των µικροπωλητών και των κατόχων των αδειών
άσκησης στάσιµου υπαίθριου εµπορίου και γενικώς των υπευθύνων κατά τον
νόµο, επιτηδευµατιών κ.λπ.
Άρθρο 8ο - Τρόπος διάθεσης επιτρεπόµενων χώρων χρήσης
Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται µπροστά από
καταστήµατα ή στην προβολή τους, παραχωρείται χωρίς δηµοπρασία,
σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την
οποία καθορίζονται οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι (άρθρο 13
παρ. 10 Β.∆. 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του
Ν.1080/80). Έµπροσθεν νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές
παράλληλες γραµµές της επιχείρησης που ξεκινούν από τις πλάγιες πλευρές
της.
Βάσει της παρ. 10 του αρ. 3 του Ν. 1080/80 σε κοινόχρηστους χώρους οι
οποίοι δεν βρίσκονται προ καταστηµάτων ή στην προβολή αυτών και των
οποίων η χρήση επιτρέπεται εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα
του κοινόχρηστου, απαιτείται για την εκµετάλλευση αυτών πάντοτε η
διενέργεια δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 και των
οικείων διατάξεων του άρθρου 192 του ∆.Κ.Κ. (Βλ. Και άρθρο 272 Ν. 3852/10

– παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 4071/12) Στην περίπτωση αυτή το ύψος του τέλους ως
προς το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, η διάρκεια της παραχώρησης και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
«περί καθορισµού των όρων διακήρυξης».
Η χρήση των πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία,
εστιατόρια ή παρεµφερείς επιχειρήσεις και καταστήµατα, παραχωρείται
υποχρεωτικά στα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στην
πλατεία, εφόσον βέβαια µε απόφαση του Συµβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση
τους (άρθρο 13 παρ. 4 Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 1080/80). Η τυχόν παρεµβολή δρόµου µεταξύ
καταστήµατος και πλατείας δεν εµποδίζει την παραχώρηση κοινόχρηστου
χώρου σε κατάστηµα το οποίο προβάλλεται στην πλατεία. (ΣτΕ 2875/88 ∆ι∆ικ
1989). Εξάλλου τα καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε δύο
πλατείες, δικαιούνται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου και στις δύο.
Σε κάθε κατάστηµα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί
στο 70% της πρόσοψης ή της προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα
ίδια καταστήµατα εάν κατά την κρίση του ∆ηµάρχου, δεν παρεµποδίζεται µε
τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Σε
περίπτωση που ένας από τους δικαιούχους δεν χρησιµοποιεί τον
κοινόχρηστο χώρο που του αναλογεί η χρήση του χώρου αυτού µπορεί να
παραχωρηθεί από το ∆ήµο σε παρακείµενα καταστήµατα.
Οι προς παραχώρηση συνεχόµενοι χώροι της πλατείας που δεν
εµπίπτουν σε προβολές καταστηµάτων διατίθενται από τον ∆ήµαρχο στα
καταστήµατα που έχουν πρόσοψη ή προβολή στην πλατεία ανάλογα µε την
πρόσοψη των καταστηµάτων ή άλλα κριτήρια τοπικά, τουριστικά,
κυκλοφοριακά, πρασίνου κ.λπ. (παρ. 4 αρ. 3 Ν. 1080/80). Σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται ο παραχωρούµενος χώρος σε
πεζοδρόµιο γειτονικού (παρακείµενου) καταστήµατος ή οικίας, χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιµοποιεί ή κατέχει το ακίνητο (άρθρο
13 παρ. 4 Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3, παρ. 4
του Ν. 1080/80). Σε περίπτωση που η παρακείµενη κατοικία ή το κατάστηµα
διαθέτει κήπο (ή αυλή), αυτός θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σύνολο µε το
κτίσµα.
Άρθρο 9ο - Είδος χρήσης
Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται για :
1.Την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, οµπρελών κ.λπ. Στοιχείων
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
2.Την τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών – παγωτών, αυτόµατων πωλητών
κ.λπ.
3. την τοποθέτηση εµπορευµάτων
4. την τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών και την διενέργεια οικοδοµικών
εργασιών
5. την διοργάνωση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα
6. την παραχώρηση θέσης στάθµευσης χρηµαταποστολών (Τράπεζες,
Οργανισµοί, ΕΛΤΑ κ.λπ.)
7. την λειτουργία περιπτέρων
8. την άσκηση στάσιµου υπαίθριου εµπορίου
9. την χρήση υπεδάφους π.χ. για τη διέλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή
την κατασκευή δεξαµενών υγρών καυσίµων λοιπές δραστηριότητες που δεν
αντίκεινται στις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, καθώς και στις διατάξεις του
παρόντος Κανονισµού.

Άρθρο 10ο - Καθορισµός – διευκρινήσεις επί τµηµάτων κοινοχρήστων
χώρων στους οποίους επιτρέπεται η χρήση
1. Η χρήση των οδών, πλατειών, πεζοδροµίων, πεζόδροµων, στοών,
υπεδάφους κ.λπ. Κοινόχρηστων χώρων, διαρκώς ή πρόσκαιρα, γίνεται
σύµφωνα µε τους προαναφερόµενους νόµους εφόσον εξασφαλίζεται η
ελεύθερη και ανεµπόδιστη διέλευση των πεζών.
2. ∆ιευκρινήσεις για διάφορα τµήµατα κοινόχρηστων χώρων των οποίων
επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης :
α. Πλατείες
Η παραχώρηση της χρήσης επιτρέπεται σε όλες τις πλατείες µέσα στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την ποσόστωση του 70-30% (σχετικό
το αρ. 8 παρ. 3 του παρόντος κανονισµού).
β. Πεζοδρόµια
Βάσει του αρ. 2 της αρ. 52907/28-12-2009 δεν έχει τελεία (Φ.Ε.Κ. Β’ 2621/3112-2009) Υπουργικής Απόφασης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους
πόλεων και οικισµών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών,
επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιµοποιείται για τη
συνεχή, ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, µε
απαραίτητο
ελάχιστο
πλάτος
1,50µ.
(του
κρασπέδου
µη
συνυπολογιζόµενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εµπόδιο και
µέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως
σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός
της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάµενων
πεζοδροµίων πλάτους µικρότερου από 1,50µ. η ζώνη αυτή καταλαµβάνει όλο
το πλάτος του πεζοδροµίου. Πλάτη µικρότερα από 0,70µ. αποφεύγονται ως
µη εξυπηρετούντα άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο.
Το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών
που ορίζεται το 1.50µ, είναι και η διάσταση που απαιτείται κατ' ελάχιστο για
την άνετη διασταύρωση πεζού µε χρήστη ή οδηγό αµαξιδίου οιασδήποτε
µορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κ.λπ.) ή µε µεταφορέα πακέτων
1. Σε πεζοδρόµια µικρότερα του 1,50 µέτρου (του κρασπέδου µη
συνυπολογιζόµενου), δεν δίνεται καµιά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου
χώρου.
2. Σε πεζοδρόµια πλάτους µεγαλύτερου του 1,50 µέτρου (του κρασπέδου µη
συνυπολογιζόµενου), δίνεται άδεια κατάληψης όλου του υπόλοιπου
κοινόχρηστου χώρου.
γ. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα.
Οι άδειες εκµετάλλευσης περιπτέρου περιλαµβάνουν παραχώρηση (παρ. 9
αρ. 3 Ν. 1080/80) κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 1,50µ.Χ1,70µ. (K.Y.A.
Φ.900/12/158489/23.03.06) που είναι και οι διαστάσεις του περιπτέρου µε
ετήσιο τέλος ανάλογα µε τη ζώνη που βρίσκονται, όπως καθορίζονται από τις
αποφάσεις τελών.
Άρθρο 11ο - Ακολουθητέα διαδικασία
Εκτός του ∆ήµου Αιγιαλείας, καµία άλλη αρχή ή νοµικό πρόσωπο ή
ίδρυµα δεν έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων
που ανήκουν στο ∆ήµο ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν για εκµετάλλευση.
Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, δεν
µπορεί να υπερβαίνει το τέλος του ηµερολογιακού έτους µέσα στο οποίο
εκδίδεται, δεν µπορεί δηλαδή να λήγει µετά την 31η ∆εκεµβρίου. Αυτό δεν
ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης οδού ή πεζοδροµίου από αυτούς που
εκτελούν τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας µπορεί να

επεκτείνεται και στο επόµενο έτος (άρθρο 13 παρ. 11 Β.∆. 24/9-20/10/58
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 11 του Ν. 1080/80).
Α. ∆ιαδικασία χορήγησης άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων
κ.λπ. στοιχείων Κ.Υ.Ε. καθώς και ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών,
εµπορευµάτων κ.λπ.
1. Κάθε ενδιαφερόµενος, υποχρεούται πριν τη χρήση των ανωτέρω χώρων,
να υποβάλει στο Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας
(Ανδρέου Λόντου 34), σχετική αίτηση που θαπεριλαµβάνει τα κάτωθι (βάσει
της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80) :
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του αιτούντος, το είδος και τη
διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα
πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας
και τηλέφωνο επικοινωνίας
β) το είδος του αιτούµενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά
µέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της
χρήσης αυτού,
γ) τα είδη που θα τοποθετηθούν εντός του χώρου (π.χ. Μόνο
τραπεζοκαθίσµατα ή και οµπρέλες ή και γλάστρες κ.λπ. επιτρεπόµενα είδη)
και µαζί µε την αίτηση συνυποβάλλονται :
δ) άδεια λειτουργίας καταστήµατος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει,
ε) βεβαίωση από την ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν
είναι οφειλέτης του ∆ήµου (∆ηµοτική Ενηµερότητα, άρθρο 285 του ∆.Κ.Κ.)
στ) ταµιακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας
∆.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
ζ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
η) τοπογραφικό σκαρίφηµα του αιτούντα στο οποίο θα απεικονίζεται η
ακριβής τοποθεσία του καταστήµατος, η επωνυµία αυτού, το συνολικό
πλάτος του πεζοδροµίου, το πλάτος κατάληψης, το συνολικό
µήκος
πρόσοψης του καταστήµατος και το µήκος κατάληψης.
θ) Σε περίπτωση που ζητείται η παραχώρηση χώρου επί πεζοδροµίου στην
προβολή παρακείµενου καταστήµατος η αίτηση θα συνοδεύεται από
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή εκµεταλλευτή του καταστήµατος αυτού,
στην οποία θα δηλώνει ότι συναινεί για την παραχώρηση του χώρου (άρθρο
13 παρ. 4 Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3, παρ. 4
του Ν. 1080/80).Σε περίπτωση που το παρακείµενο ακίνητο είναι
πολυκατοικία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαχειριστή της
πολυκατοικίας που θα εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες – ενοικιαστές του
οικοδοµήµατος.
2. Προκειµένου ο ∆ήµος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρµόδια
Αστυνοµική Αρχή και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας
γνωµατεύουν εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού
ερωτήµατος από το ∆ήµο (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) εάν υφίστανται λόγοι
ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που δεν επιτρέπουν την
χορήγηση της αιτούµενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται.
Παρερχοµένης απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας, η άδεια χορηγείται και
χωρίς την γνωµάτευση της Αστυνοµικής Αρχής και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
3. Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται µε άδεια του ∆ηµάρχου,
στην οποία περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος που παραχωρείται
(τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση).

Στην άδεια αυτή καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ.
τοποθέτηση εµπορευµάτων, ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων κ.λπ. για το
χρονικό διάστηµα από …. έως ….) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους,
όπως αυτό έχει οριστεί στον παρόντα κανονισµό (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.∆.
24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).
Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί ορίζεται µε απόφαση του
∆.Σ., είναι ετήσιο και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο ∆ήµο (ανεξάρτητα από
το χρόνο χρήσης και ανάλογα µε την ζώνη που ανήκει).
Επισηµάνσεις :
1) Οι διάδροµοι, που βρίσκονται εντός του χώρου και εξυπηρετούν την
λειτουργία του καταστήµατος, προσµετρούνται κανονικά ως κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου.
2) ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων καθώς και
διαφηµιστικών στοιχείων σε παραχωρούµενους κοινόχρηστους χώρους.
3) Οι καταστηµατάρχες έχουν υποχρέωση να αποµακρύνουν τα
τραπεζοκαθίσµατα και εµπορεύµατα από τους χώρους σε περίπτωση που το
Τµήµα Καθαριότητας του ∆ήµου προβαίνει στον καθαρισµό τους (πλύσιµο).
4) ∆εν επιτρέπεται στον παραχωρηθέντα χώρο οποιαδήποτε επέµβαση και
καµία µόνιµη κατασκευή, όπως υποστυλώµατα, δάπεδα, ξύλινες πέργκολες,
κ.λπ., καθώς και η τοποθέτηση υπαίθριων µπαρ, ντουλαπιών, κλιµατιστικών.
5) ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισµάτων, εµπορευµάτων και
λοιπών στοιχείων εξοπλισµού.
6) Με τη λήξη των αδειών και µε ευθύνη της επιχείρησης
αποµακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείµενα.
Α1. Χορήγηση
άδειας
τοποθέτησης
σκιαδίων
και
λοιπών
λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους
που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.
Η άδεια τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή
διακοσµητικών στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν
παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων σύµφωνα µε το Ν.
1080/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά, χορηγείται από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η άδεια αφορά σε σκιάδια, φωτιστικά (σε περίπτωση που ο
φωτισµός του κοινόχρηστου χώρου δεν επαρκεί για τη βραδινή
λειτουργία του καταστήµατος), ανθοδόχες, πινακίδες ή και άλλα στοιχεία
που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσµό των χώρων των
τραπεζοκαθισµάτων.
Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται
µέσα στα όρια του παραχωρηµένου χώρου και σε καµιά περίπτωση δε
δηµιουργούν περιχαραγµένες περιοχές, µετατρέποντας τον κοινόχρηστο
χώρο σε ιδιωτικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ή να
προξενούν φθορές σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διαµόρφωσης ή
φύτευσης.
2. Η µορφή των στοιχείων, καθορίζεται σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
2.1 Όσον αφορά στα σκιάδια, στις περιπτώσεις που η µορφή δεν
ορίζεται µε άλλο τρόπο, άδεια θα χορηγείται µόνον αν αυτή αναφέρεται
σε οµπρέλες. Αυτές πρέπει να έχουν απλό σχήµα, να µην έχουν
διαφηµίσεις και η στήριξη τους να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα αποµάκρυνσης τους όταν αυτό απαιτείται. Ειδικότερα οι
οµπρέλες πρέπει να φέρουν επικάλυψη από ύφασµα χωρίς διαφηµίσεις
χρώµατος λευκού ή απόχρωσης του γκρι, να είναι µονόστυλες (στύλος
της οµπρέλας κεντρικός είτε έκκεντρος να είναι κατάλληλης κυκλικής ή

πολυγωνικής διατοµής), ο στύλος της οµπρέλας πρέπει να τοποθετείται
επί βάσεως κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα
αποµάκρυνσής της όταν αυτό απαιτείται, τέλος η τοποθέτηση της βάσης
θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στατικότητα της
οµπρέλας σε αυτή, η χρηστικότητα στο χώρο και η ασφάλεια των
χρηστών του χώρου.
2.2
Για τα λειτουργικά ή διακοσµητικά στοιχεία, πέραν των
σκιαδίων, οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν επίσης πρόταση,
που θα εγκρίνεται από τα αρµόδια τµήµατα της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
2.3
Στις περιπτώσεις που η άδεια αφορά σε πλατείες ή χώρους
όπου τα τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν αξιόλογη έκταση, ή
και σε ευαίσθητα από άποψη περιβάλλοντος σηµεία της πόλης,
τόσο η µορφή των σκιαδίων όσο και των υπόλοιπων
λειτουργικών και διακοσµητικών στοιχείων θα προκύπτει µετά
από συνολική µελέτη που εκπονείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και η οποία θα τύχει των
απαιτούµενων εγκρίσεων εφόσον από τις κείµενες διατάξεις
απαιτείται (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Συµβούλιο Αριχεκτονικής, κλπ).
Μέχρι την εκπόνηση τέτοιας µελέτης, η άδεια θα χορηγείται κατά
περίπτωση από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου όπως αναφέρεται
στην παρούσα παράγραφο και µόνο για οµπρέλες.
3.
Αιτήσεις για χορήγηση άδειας τοποθέτησης σκιαδίων ή
άλλων λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων, σε χώρους που
έχουν παραχωρηθεί για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων,
υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
3.1
Τοπογραφικό διάγραµµα του κοινοχρήστου χώρου, όπου
εντάσσεται ο παραχωρηµένος χώρος τραπεζοκαθισµάτων του
αιτούντος, σε κλίµακα 1:200, στο οποίο θα σηµειώνονται το
περίγραµµα του συγκεκριµένου χώρου τραπεζοκαθισµάτων, το
εµβαδόν και οι διαστάσεις του, οι προβολές των σκιαδίων,
οµπρελών, των φωτιστικών, των ζαρντινιέρων ή άλλων
λειτουργικών ή διακοσµητικών στοιχείων για τα οποία ζητείται
άδεια,
τα
περιγράµµατα
τουλάχιστον
των
όµορων
παραχωρηµένων χώρων των άλλων καταστηµάτων, οι προβολές
των σκιαδίων και άλλων στοιχείων τους καθώς και τα σηµεία
λήψης φωτογραφιών.
3.2
Φωτογραφίες όλων των απόψεων του κοινοχρήστου
χώρου.
3.3
Φωτογραφίες, σχέδια (κάτοψη, τοµή, όψη, σε κλίµακα 1:50
των σκιαδίων) και σχέδια των λοιπών λειτουργικών ή
διακοσµητικών στοιχείων, σε κλίµακα 1:10 έως 1:20, στα οποία θα
φαίνονται οι διαστάσεις, τα υλικά, η χρωµατική πρόταση και ο
τρόπος στήριξης.
3.4
∆ήλωση µηχανικού για τη στατική επάρκεια των σκιαδίων ή
άλλων κατασκευών για τις οποίες αυτή απαιτείται.
3.5
Ηλεκτρολογική µελέτη για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
στην οποία θα απεικονίζονται και θα περιγράφονται όλες οι
εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του
φωτιστικού, το οποίο πρέπει να είναι στεγανό για λόγους
ασφαλείας.

• Για πιθανές τοµές σε δρόµο ή πεζοδρόµια (που θα
απαιτηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών) απαιτείται
άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 47 και 48 του Ν. 2696/99
«περί Κ.Ο.Κ.», η οποία χορηγείται από την αρµόδια
Τεχνική Υπηρεσία που ανήκει η ευθύνη και η συντήρηση
της οδού. Η αποκατάσταση των ανωτέρω επιβαρύνει
τον ενδιαφερόµενο.
• Οι
απαιτούµενες µελέτες,
σχέδια και
λοιπά
δικαιολογητικά των εδαφίων 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5 η
όποια επιπλέον µπορεί να ζητηθούν από τη ∆/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, εκπονούνται και
υπογράφονται από Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ που έχει τα εκ
του νόµου προβλεπόµενα επαγγελµατικά προσόντα,
υποβάλλονται δε εις διπλούν.
Β. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τους
ανοικοδοµούντες (επισκευών ή ανέγερσης οικοδοµών) Όροι και
προϋποθέσεις χρήσεως παραχωρηµένων κοινοχρήστων χώρων στην
περίπτωση των υπό των ανοικοδοµούντων :
Στους ανοικοδοµούντες επιτρέπεται η χρήση µόνο στο έµπροσθεν της
ανεγειρόµενης οικοδοµής κατάστρωµα τµήµατος οδού και πεζοδροµίου. Ο
χρησιµοποιούµενος χώρος από τους ανοικοδοµούντες θα είναι ίσος µε το
µήκος της προσόψεως της ανεγειρόµενης οικοδοµής και θα καλύπτει
ολόκληρο το πλάτος του πεζοδροµίου, ή µέρος αυτού. Για τα ευρισκόµενα στη
γωνία δύο οδών ανεγειρόµενα κτίρια, επιτρέπεται η χρήση των πεζοδροµίων
ή µέρος αυτών (κατά τα ανωτέρω) σε αµφότερες τις πλευρές της οικοδοµής.
Στην περίπτωση αυτή το τέλος θα είναι ανάλογο µε το χώρο. Η προσωρινή ή
διαρκής κατάληψη τµήµατος του οδοστρώµατος µε εγκαταστάσεις ή εµπόδια
απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν µε αυτά παρεµποδίζεται η κυκλοφορία, η
επιτρεπόµενη στάση ή στάθµευση οχηµάτων ή περιορίζεται η ορατότητα
αυτών που χρησιµοποιούν τις οδούς (παρ. 1, αρ. 48 του Κ.Ο.Κ.
.Ν.2696/1999). Βάσει της παρ. 2 του αρ. 48 του Ν. 2696/1999 κατ’ εξαίρεση
µπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες µικρής κυκλοφορίας
εντός κατοικηµένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτό, η
κατάληψη τµήµατος οδού µε προσωρινές εγκαταστάσεις ή εµπόδια ύστερα
από άδεια των ∆ηµοτικών Αρχών µετά την γνώµη των αρµόδιων
Αστυνοµικών Αρχών. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδοµές µέσα σε κατοικηµένες
περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαµβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόµιο
µπροστά από την οικοδοµή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν
πρόσθετο πεζοδρόµιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή της διάταξης αυτής. Όταν επιτρέπεται η κατάληψη τµήµατος οδού
πρέπει αυτό να σηµαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατέλαβε κατά τις
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.)
Ν.2696/99, ευθυνόµενος αποκλειστικά για την λήψη των απαραίτητων µέτρων
ασφαλείας. Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από
αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, το
τέλος ορίζεται µηνιαίο κατά ζώνες µε απόφαση του συµβουλίου και κατά
τετραγωνικό µέτρο. Για την πληρωµή αυτού του τέλους ευθύνονται από
κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδοµής καθώς και ο
ιδιοκτήτης του ακινήτου. (άρθρο 13 παρ.3 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως
αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80. Η περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 13
αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989, ΦΕΚ 2/1989

τεύχοςΑ'.) Ο προτιθέµενος να χρησιµοποιήσει πεζοδρόµιο θα αναφέρει
οπωσδήποτε και το χρόνο µέσα στο οποίο θα χρησιµοποιήσει το πεζοδρόµιο.
Για παραπέρα χρήση από τον αιτούµενο χρόνο, θα απαιτείται η χορήγηση
συµπληρωµατικής άδειας.
Προϋπόθεση για την τοποθέτηση των οικοδοµικών υλικών ή περίφραξης ή
σκαλωσιάς (ικριώµατα) ή κατάληψης οδοστρώµατος, πεζόδροµου ή τµήµατος
οδού είναι αυτά να γίνουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις του αρµόδιου τµήµατος
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και τη σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων
Αστυνοµικών Αρχών προκειµένου να έχουµε ασφαλή διέλευση των πεζών.
Αυτοί που ανεγείρουν οικοδοµές µέσα σε κατοικηµένες περιοχές ή εκτελούν
άλλα έργα και καταλαµβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόµιο µπροστά από την
οικοδοµή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόµιο
ή να πάρουν άλλα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών (αρ.
48 παρ. 3 του Κ.Ο.Κ.). ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση οικοδοµικών υλικών
στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο εφόσον υπάρχει πιθανότητα να
παρασυρθούν από τα όµβρια νερά. Οικοδοµικά υλικά τοποθετούνται σε
κοινόχρηστο χώρο µόνον σε συσκευασίες
(παλέτες, κάδους, ‘κοντέινερ’ κ.λ.π.)
∆ιαδικασία χορήγησης άδειας για τους ανοικοδοµούντες.
Κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται, τουλάχιστον τριάντα ηµέρες πριν τη
χρήση των ανωτέρω χώρων, να υποβάλει στο Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας
του ∆ήµου Αιγιαλείας σχετική αίτηση που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι (βάσει
της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.1080/80) :
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του αιτούντος, το είδος και τη
διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα
πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας
και τηλέφωνο επικοινωνίας
β) το είδος του αιτούµενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά
µέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της
χρήσης αυτού,
γ) βεβαίωση από τη ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν
είναι οφειλέτης του ∆ήµου (∆ηµοτική Ενηµερότητα, άρθρο 285 του ∆.Κ.Κ.)
δ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
στ) σύµφωνη γνώµη από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιαλείας, στο
οποίο θα αναφέρεται η ακριβής θέση της οικοδοµής, το πλάτος της πρόσοψης
του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδροµίου ή πεζόδροµου, το πλάτος της οδού
και ο δικαιούµενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
Σηµείωση : σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης της χρήσης του
ίδιου ακριβώς χώρου, η θεώρηση µπορεί να γίνει στα υπάρχοντα
σχεδιαγράµµατα. Προκειµένου ο ∆ήµος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η
αρµόδια Αστυνοµική γνωµατεύει εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την
παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος από το ∆ήµο (άρθρο 16 παρ.4
Ν.3254/04) εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή
τροχοφόρων που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούµενης άδειας, οπότε
η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχοµένης απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας, η
άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωµάτευση της Αστυνοµικής Αρχής.
Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται µε άδεια του
∆ηµάρχου, στην οποία περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος που
παραχωρείται(τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). Καθορίζεται το είδος και η
διάρκεια της χρήσης (π.χ. οικοδοµικά υλικά, περίφραξη, τοποθέτηση
σκαλωσιών (ικριώµατα) κ.λπ. για το χρονικό διάστηµα από …. έως ….) και
προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.∆. 24/9-20/10/58
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Σε κάθε περίπτωση

το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο ∆ήµο, πριν παραδοθεί
η άδεια χρήσης επί της οποίας µάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός
∆ιπλοτύπου είσπραξης του Τέλους εκδιδόµενου από το ∆ηµοτικό Ταµείο.
Άδεια η οποία χορηγήθηκε για τους ανωτέρω χώρους, ανακαλείται
υποχρεωτικά από το ∆ήµαρχο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχής ότι συντρέχουν λόγοι
ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων.
Γ. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις
προσωρινού χαρακτήρα.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τα πεζοδρόµια, οι
πεζόδροµοι και οι πλατείες ή τµήµατα αυτών) για την διενέργεια
µουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστηµάτων κ.λπ. Θα εκδίδονται
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, ο οποίος υποχρεούται πριν τη χρήση
των ανωτέρω χώρων, να υποβάλει να υποβάλει στο Τµήµα Εσόδων &
Περιουσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, σχετική αίτηση (τουλάχιστον τριάντα (30)
ηµέρες πριν την διενέργεια αυτής) που θα περιλαµβάνει τα κάτωθι (βάσει της
παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.1080/80) :
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το είδος και τη διεύθυνση της
ασκούµενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε
να προσκοµίσουν το εταιρικό τους) του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την
εκδήλωση, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας
β) το είδος του αιτούµενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά
µέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της
χρήσης αυτού,
γ) βεβαίωση από την ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν
είναι οφειλέτης του ∆ήµου (∆ηµοτική Ενηµερότητα, άρθρο 285 του ∆.Κ.Κ.).
δ) ταµιακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας
∆.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
ε) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
στ) τοπογραφικό σκαρίφηµα σκαρίφηµα στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση
που θα λάβει χώρο η εκδήλωση, τα παρακείµενα κτίρια, οι είσοδοι κατοικιών,
το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδροµίου ή
πεζόδροµου, το πλάτος της οδού και ο δικαιούµενος προς παραχώρηση
κοινόχρηστος χώρος.
Προκειµένου ο ∆ήµος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρµόδια
Αστυνοµική Αρχή και η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιαλείας γνωµατεύει
εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος
από το ∆ήµο (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας
της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που δεν επιτρέπουν την χορήγηση
της αιτούµενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχοµένης
απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την
γνωµάτευση της Αστυνοµικής Αρχής και της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Αιγιαλείας θεωρώντας ότι έχουµε την σύµφωνη γνώµη τους .
Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται µε άδεια του
∆ηµάρχου, στην οποία περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος που παραχωρείται
(τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της
χρήσης (π.χ. µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, εγκαίνια καταστηµάτων κ.λπ. Για
το χρονικό διάστηµα από …. έως ….) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους
(άρθρο 13 παρ. 11 του Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν. 1080/80).
Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί, είναι ετήσιο και
καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο ∆ήµο (ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και
ανάλογα µε την ζώνη που ανήκει).

Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές, που θα τοποθετούν
οι φορείς πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην υποβληθείσα αίτηση και
να είναι καλαίσθητες. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται µε την
προϋπόθεση να µη δηµιουργείται όχληση στα καταστήµατα, να διασφαλίζεται
η οµαλή κυκλοφορία πεζών & οχηµάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής
ησυχίας.
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την
προστασία από κάθε µορφής ρύπανσης ή ζηµιών του παραχωρούµενου
χώρου. Οι αρµόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται µε την επιτήρηση των χώρων
που πραγµατοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης
ζηµιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης. Στις
εκδηλώσεις µε σκοπό την προώθηση προϊόντων & την προβολή εµπορικών
µηνυµάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης. Οι άδειες
χορηγούνται αποκλειστικά & µόνο για την προβολή µηνυµάτων και
απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων & εµπορευµάτων.
∆. Περίπτερα
1. ∆ιαδικασία χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου
Οι αιτήσεις για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου υποβάλλονται
στο Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας και συνοδεύονται από
τα εξής δικαιολογητικά:
α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, διεύθυνση κατοικίας και
τηλέφωνο επικοινωνίας
β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουµένου προς χρήση χώρου και µαζί
µε την αίτηση συνυποβάλλονται :
γ) η άδεια λειτουργίας περιπτέρου µε την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει
δ) βεβαίωση από την ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου, ότι ο ενδιαφερόµενος δεν
είναι οφειλέτης του ∆ήµου (∆ηµοτική Ενηµερότητα, άρθρο 285 του ∆.Κ.Κ.)
ε) ταµιακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας
∆.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
στ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
ζ) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί
(εφόσον υπάρχει)
η) Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµού που πρόκειται να τοποθετηθεί.
θ) τοπογραφικό σκαρίφηµα στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία
του περιπτέρου και ο δικαιούµενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
Προκειµένου ο ∆ήµος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρµόδια Αστυνοµική
Αρχή γνωµατεύει εντός προθεσµίας 15 ηµερών από την παραλαβή του
σχετικού ερωτήµατος από το ∆ήµο (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) εάν
υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών κ.λπ. που δεν
επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούµενης άδειας, οπότε η άδεια δεν
χορηγείται. Παρερχοµένης απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας, η άδεια
χορηγείται και χωρίς την γνωµάτευση της Αστυνοµικής Αρχής.
Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται µε άδεια του ∆ηµάρχου, στην
οποία άδεια περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος που παραχωρείται
(τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της
χρήσης (π.χ. τοποθέτηση ψυγείου παγωτών κ.λπ. για το χρονικό διάστηµα
από …. έως ….)και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11
του Β.∆. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.
1080/80).
Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί ορίζεται µε απόφαση του
∆.Σ., είναι ετήσιο και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο ∆ήµο (ανεξάρτητα από
το χρόνο χρήσης και ανάλογα µε την ζώνη που ανήκει).

2. Απαγορεύσεις
α) Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτροδότηση των
παραχωρηµένων κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται επί των πλατειών, µε
την τοποθέτηση εναέριων καλωδίων.
β) Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση εναερίων καλωδίων κεραιών
τηλεοράσεων προς τις παρακείµενες οικοδοµές, προς χάριν της προστασίας
των πολιτών και στα πλαίσια της διατήρησης του καθαρού περιβάλλοντος και
της αισθητικής, λαµβανοµένου υπόψη της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Άρθρο 12ο – Καθορισµός ζωνών
Σύµφωνα µε το εδ. α’ της παρ. 3 του αρ. 3 του Ν. 1080/80 το Τέλος ορίζεται
µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και ανάλογα την περιοχή της πόλης ή
του χωριού όπου βρίσκεται ο κοινόχρηστος χώρος.
Βάσει της παρ. 2 του αρ. 3 του Ν. 1080/80 τα τµήµατα των κοινοχρήστων
χώρων, των οποίων επιτρέπεται ή παραχώρησης της χρήσης καθορίζονται σε
ζώνες ανά ∆ηµοτική Ενότητα ως εξής :
∆ηµοτική Ενότητα Αιγίου
Ζώνη Α’ : περιλαµβάνει όλους τους κοινόχρηστους χώρους που
περικλείονται από τις οδούς Τεµένης – Κανελλοπούλου – Ρ. Φεραίου – Π.
Χαραλάµπους – Βασ. Κων/νου – Ανώνυµος 1 – Γρηγορίου Ε 1 – ∆εξαµενής –
Περιµετρική - όριο σχεδίου πόλης – Μιαούλη – Ζωοδόχου Πηγής –
Κανελλοπούλου - Τεµένης.
Ζώνη Β’ : περιλαµβάνει όλους τους κοινόχρηστους χώρους που δεν
περικλείονται από τις οδούς Τεµένης – Κανελλοπούλου – Ρ. Φεραίου – Π.
Χαραλάµπους – Βασ. Κων/νου – Ανώνυµος 1 – Γρηγορίου Ε 1 – ∆εξαµενής –
Περιµετρική - όριο σχεδίου πόλης – Μιαούλη – Ζωοδόχου Πηγής –
Κανελλοπούλου – Τεµένης
Ζώνη Γ’ : περιλαµβάνει τους παραλιακούς χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας
Αιγίου
Ζώνη ∆’ : περιλαµβάνει την πλατεία Εργατικών κατοικιών του Αγ. Αθανασίου
Ζώνη Ε’ : περιλαµβάνει τους κοινόχρηστους χώρους (πλην των παραλιακών)
των δηµοτικών κοινοτήτων της δηµοτικής ενότητας Αιγίου δηλαδή : 1)
Βαλιµιτίκων, 2)∆ιγελιωτίκων, 3) Κουλούρας, 4)Τέµενης, 5)∆αφνών,6)
Μαυρικίου,
7)Μελισσίων,
8)Κούµαρη,
9)Κουνινάς,
10)Παρασκευής,
11)Πτέρης, 12)Σελινούντα και 13)Χατζή.
∆ηµοτική Ενότητα ∆ιακοπτού
Ζώνη Α’ : περιλαµβάνει τους παραλιακούς χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας
∆ιακοπτού
Ζώνη Β’ : περιλαµβάνει όλους τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους της
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού
Ζώνη Γ’ : περιλαµβάνει τους κοινόχρηστους χώρους (πλην των παραλιακών)
των δηµοτικών κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού δηλαδή :
1)Ελαιώνα 2)Ελίκης 3) Ζαχλωριτίκων 4)Νικολεΐκων 5)Ριζοµύλου 6) Ροδιάς
7)Τράπεζας 8)Άνω ∆ιακοπτού 9)Καθολικού 10) Κερύνειας 11)Μαµουσιάς.
∆ηµοτική Ενότητα Αιγείρας
Ζώνη Α’ : περιλαµβάνει τους παραλιακούς χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας
Αιγείρας
Ζώνη Β’ : περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας
Αιγείρας που βρίσκονται βορείως της Π.Ε.Ο.

Ζώνη Γ’ : περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας
Αιγείρας που βρίσκονται νοτίως της Π.Ε.Ο. και της τοπική Κοινότητας
Αιγών.
Ζώνη ∆’ : περιλαµβάνει τους κοινόχρηστους χώρους των δηµοτικών
κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγείρας δηλαδή 1)Αµπελοκήπων
2)Βελάς 3)Εξοχής 4)Μοναστηρίου 5)Οάσεως 6)Περιθωρίου 7) Σελιάνας
8)Συνεβρού και 9)Χρυσάνθιου
∆ηµοτική Ενότητα Ακράτας
Ζώνη Α’ : περιλαµβάνει τους παραλιακούς χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ακράτας
Ζώνη Β’ : περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους των τοπικών κοινοτήτων
Κράθιου και παραλίας Συλίβαινας.
Ζώνη Γ’ : περιλαµβάνει τους κοινόχρηστους χώρους των δηµοτικών
κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ακράτας δηλαδή 1) Ποροβίτσας
2)Άµπελου 3)Βούτσιµου 4)Καλαµιά 5)Παραλίας Πλάτανου και 6)Πλάτανου
Ζώνη ∆’ : περιλαµβάνει τους κοινόχρηστους χώρους των δηµοτικών
κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ακράτας δηλαδή 1) Αγίας Βαρβάρας
2)Βαλιµής 3) Ζαρούχλας 4)Μεσορρουγίου και 5)Περιστέρας
∆ηµοτική Ενότητα Συµπολιτείας
Ζώνη Α’ : περιλαµβάνει τους κοινόχρηστους χώρους των δηµοτικών
κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Συµπολιτείας δηλαδή 1) ∆ηµητρόπουλου
2)Νερατζιών 3)Άλσους 4)Βερίνου 5) Κρήνης 6)Γκραίκα 7)Γρηγόρη 8) Λάκκας
9)Τούµπας 10)Μάγειρα 11)Μυρόβρυσης και 12)∆ουκανεΐκων
Ζώνη Β’ : περιλαµβάνει τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και
πεζοδρόµια) εκατέρωθεν και νοτίως της Π.Ε.Ο. των τοπικών κοινοτήτων
Ροδοδάφνης, Αγίου Κωνσταντίνου, Σελιανιτίκων και Λόγγου
Ζώνη Γ’ : περιλαµβάνει τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και
πεζοδρόµια) βορειότερα της Π.Ε.Ο. εως και την παραλία των τοπικών
κοινοτήτων Ροδοδάφνης, Σελιανιτίκων και Λόγγου
Ζώνη ∆’ : περιλαµβάνει τους παραλιακούς χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας
Συµπολιτείας
∆ηµοτική Ενότητα Ερινεού
Ζώνη Α’ : περιλαµβάνει τους παραλιακούς χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ερινεού
Ζώνη Β’ : περιλαµβάνει τους κοινόχρηστους χώρους των δηµοτικών
κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερινεού δηλαδή 1)Ζήριας 2)Νέου
Ερινεού και 3)Καµαρών
Ζώνη Γ’ : περιλαµβάνει τους κοινόχρηστους χώρους των δηµοτικών
κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερινεού δηλαδή 1) Αρραβωνίτσας
2)∆αµακινίου και 3)Σαλµενίκου
Άρθρο 13ο -Τέλη χρήσεως
Α. Καθορισµός τελών χρήσεως
Το Τέλος της χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών κ.λ.π.
κοινόχρηστων χώρων καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρ. 3 του
άρθρου 3 του Ν.1080/80 και της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1828/89, ύστερα
από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µετά από εισήγηση της
Οικονοµικής Επιτροπής (Ν. 3852/2010, αρ. 72, παρ. 1, εδ. ζ),όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
διαφοροποιείται κατά κατηγορία δραστηριότητας και υπολογίζεται ως εξής :

Τετραγωνικά µέτρα Χ τιµή ζώνης
Κατά τον καθορισµό ή την αναπροσαρµογή του Τέλους, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη του αφενός µεν το όφελος που έχουν κατά
περίπτωση όσοι χρησιµοποιούν χώρο, αφετέρου δε το βαθµό µεταβολής των
οικονοµικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστηµα που παρήλθε από την
έκδοση της αµέσως προηγούµενης απόφασης (ΣτΕ 140/89 ∆ι∆ικ 1990).
Ανάλογα µε το είδος της χρήσης, το Τέλος µπορεί να καθοριστεί :
α) ετησίως κατά τετραγωνικό µέτρο ανάλογα µε την περιοχή (ζώνη) που
βρίσκεται ο χρησιµοποιούµενος χώρος. Το Τέλος στην περίπτωση αυτή,
οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω κι αν γίνεται χρήση του χώρου για
χρονικό διάστηµα µικρότερου του έτους.
β) Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που
εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος
ορίζεται µηνιαίο κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό µέτρο µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για την πληρωµή αυτού του τέλους ευθύνονται από
κοινού και εις ολόκληρο, εκείνος που πήρε άδεια οικοδοµής καθώς και ο
ιδιοκτήτες του ακινήτου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο β΄ Β.∆. 24/9-20/10/58, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89).
Ο µήνας είναι η ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το
Τέλος, όταν καταλαµβάνεται κοινόχρηστος χώρος για την εκτέλεση
οικοδοµικών εργασιών, ακόµη και αν το χρονικό διάστηµα της κατάληψης της
οδού ή του πεζοδροµίου είναι µικρότερο του µήνα (ΣτΕ 2356/85).
γ) Για τις περιπτώσεις χορήγησης πρόσκαιρης άδειας για εκδηλώσεις
προσωρινού χαρακτήρα και βάσει του εδ. γ’ της παρ. 3 του αρ. 3 του Β.∆. 249-58 όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 3 του Ν. 1080/80 το τέλος ορίζεται
κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό µέτρο.
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου που δεν εµπίπτει σε
µία από τις ανωτέρω κατηγορίες, το τέλος καθορίζεται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο γ΄ Β.∆. 24/9- 20/10/58, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Η απόφαση αυτή µπορεί
να µην είναι γενικής εφαρµογής αλλά να εκδίδεται εν
όψει κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης, να αφορά δηλαδή στην χρήση
συγκεκριµένου χώρου (ΣτΕ 785/85 Νο Β 1988).
Το τέλος καταβάλλεται ως εξής :
1)µε τη χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου καταβάλλεται ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% επί του συνολικού ποσού του κατά περίπτωση
αναλογούντος τέλους χρήσης στο Ταµείο του ∆ήµου εκδιδοµένου – για το
σκοπό αυτό – σχετικού διπλοτύπου είσπραξης
2) Η καταβολή του εναποµείναντος ποσοστού 60% επί του συνολικού ποσού
του κατά περίπτωση αναλογούντος τέλους θα πραγµατοποιείται σε δύο
ισόποσες δόσεις ποσοστού 30% έκαστη. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται έως
τις είκοσι (20) Ιουλίου και η δεύτερη έως τις είκοσι (20)Αυγούστου κάθε έτους.
Σε περίπτωση που οι παραπάνω ηµεροµηνίες συµπίπτουν µε αργίες, οι
δόσεις θα καταβάλλονται µέχρι και την πρώτη εργάσιµη µετά το πέρας των
αργιών.
3)Το τέλος κατάληψης µε οικοδοµικά υλικά θα καταβάλλεται εφάπαξ µε την
χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
Β. Ανάκληση άδειας και επιστροφή αναλογούντος τέλους χρήσεως
Βάσει της παρ. 7 του αρ. 3 του Ν. 1080/80 άδεια η οποία έχει χορηγηθεί
ανακαλείται υποχρεωτικά από τον δήµαρχο εντός προθεσµίας δέκα ηµερών
από την έγγραφη ειδοποίηση του χρήστη κοινοχρήστου χώρου από την

αστυνοµική αρχή, όταν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών
ή οχηµάτων ή λόγω ληφθέντων µέτρων από την δηµοτική αρχή.
Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται επιστροφή µόνο του καταβληθέντος ποσού
τέλους που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο για την οποίαν ανεκλήθη η
χορηγηθείσα άδεια.
Άρθρο 14ο - Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιµα
α) Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει
επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη
µε απόφαση του δηµάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο
πρόστιµο, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης.
β) Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει
σε αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν
έχει επιτραπεί, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο
ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου συµβουλίου, για τους
χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια χρήση.
γ) Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή, τα
ανωτέρω πρόστιµα επιβάλλονται µέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί για
τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήµος µε συνεργείο του προβαίνει στην
αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, δυνάµενος να ζητήσει για το σκοπό
αυτόν τη συνδροµή της οικείας αστυνοµικής αρχής. Τα αντικείµενα
καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής
του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιµο για
τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η
παραχώρηση της χρήσης. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την ηµέρα της
αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή
να καταστρέφονται από το δήµο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 199 του ν.
3463/2006. (άρθρο 13 παρ.8 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και στη συνέχεια
αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 5 του άρθρου 26 Ν. 1828/1989, ΦΕΚ
2/1989 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1900/1990,
ΦΕΚ 125/1990 τεύχος Α', και αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 50
του Ν.4257/14).
δ)
Η τοποθέτηση σκιαδίων, οµπρελών και λοιπών λειτουργικών ή
διακοσµητικών στοιχείων ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής κλπ σε
κοινόχρηστους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων άνευ της αδείας της παραγράφου Α1 του άρθρου 11
του κανονισµού ή κατά παράβαση αυτής θεωρείται αυθαίρετη κατασκευή
– κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και στην περίπτωση αυτή θα
αφαιρείται άµεσα η χορηγηθείσα άδεια
(άρθρο 11 παρ. Α του
κανονισµού) χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων και θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον
κανονισµό και τους Νόµους κυρώσεις, θα αποξηλώνονται οι αυθαίρετες
κατασκευές και θα καταλογίζονται στους αυθαιρετούντες η δαπάνη για
την αποξήλωση των αυθαίρετων κατασκευών και οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη για την αποκατάσταση των τυχόν βλαβών που έχουν
προξενηθεί στον κοινόχρηστο χώρο.

Τέλος µε την διαπίστωση της παράβασης θα εφαρµόζονται οι
διατάξεις «περί αυθαίρετων κατασκευών» και θα επιβάλλονται στους
παραβάτες τα προβλεπόµενα πρόστιµα από τη σχετική νοµοθεσία ενώ
οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες.
Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήµο ή τις αστυνοµικές αρχές.
Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου Βάσει της παρ.
15 του αρ. 3 του Ν. 1080/80 κυρώσεις του αρ. 458 του Ποινικού Κώδικα όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει επιβάλλονται σε όσους :
Α) στερούνται άδειας και χρησιµοποιούν κοινόχρηστο χώρο
Β) κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων
Γ) εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3 του
Ν. 1080/80
1. Η αστυνοµική αρχή, είτε αυτεπάγγελτα επιλαµβανοµένη είτε κατόπιν
αιτήσεως του δηµάρχου, υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ αδείας χρήση
των κοινοχρήστων χώρων. Η αποµάκρυνση των αντικειµένων που
τοποθετήθηκαν αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι’ αυτό, κατόπιν
εντολής προς αυτούς της αστυνοµικής αρχής και σε περίπτωση άρνησης
αυτών, από όργανα του δήµου µε τη συνδροµή της αστυνοµικής αρχής (αρ. 3
Ν. 1080/80).
2. Ο προκαλών ζηµιές ή φθορές στα πεζοδρόµια και καταστρώµατα των
οδών, πλατειών κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων υποχρεούται στην
αποκατάστασή τους ή στον καταλογισµό της δαπάνης τους και σε περίπτωση
αρνήσεως ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια. Για κάθε προξενούµενη φθορά
στα πεζοδρόµια, στις πλατείες και τα διάφορα στοιχεία τους, θα συντάσσεται
από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου σχετικό πρωτόκολλο εκτίµησης της
ζηµιάς, το δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του
υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιµα που θα
προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριµένη παράβαση.
3. Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουµένης άδειας, καθώς και η
αλλαγή της χρήσης αυτής, τιµωρείται διοικητικά µε ανάκληση της
χορηγηθείσας άδειας.
4. Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρµογή και οι αντίστοιχες
διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόµων και
διατάξεων.
Σηµείωση : όλα τα πρόστιµα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Άρθρο 15ο – Μεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Ο παρών κανονισµός ισχύει ως τροποποιήθηκε από την
ηµεροµηνία έγκρισής του από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.
2. Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να
προσαρµοστούν στον παρόντα κανονισµό όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µέσα σε διάστηµα δύο µηνών το πολύ από την έγκρισή
του.
3. Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που έχουν
νόµιµες άδειες κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και άδειες
τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσµητικών
στοιχείων σύµφωνα µε προγενέστερες αποφάσεις των αρµοδίων

οργάνων του ∆ήµου, ή προσαρµογή τους στον παρόντα
κανονισµό παρατείνεται έως 31-12-2016.
4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η έδραση ξύλινου ή συνθετικού
δαπέδου από τους καταστηµατάρχες, στον παραχωρούµενο για
χρήση χώρο, στην περίπτωση µεγάλης κλίσης του κοινόχρηστου
χώρου ή αδιαµόρφωτου κοινόχρηστου χώρου (π.χ. κοινόχρηστος
χώρος χωρίς κατάλληλη πλακόστρωση – χώµα, κλπ) ώστε να
εξοµαλυνθεί ο χώρος και να καταστεί ασφαλής η χρήση του, για
την τοποθέτησή του θα χορηγηθεί από τα αρµόδια όργανα του
∆ήµου άδεια σύµφωνα µε την παράγραφο Α1 του άρθρου 11 του
κανονισµού ως τροποποιήθηκε υποβάλλοντας προς τούτο ο
ενδιαφερόµενος τα απαιτούµενα σχέδια που θα ζητηθούν από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου πέραν των
προβλεποµένων από το άρθρο 11 παρ. Α1.
Η τοποθέτηση του εν λόγω δαπέδου θα έχει προσωρινό χαρακτήρα,
η ύπαρξή του θα ισχύει κατά το χρονικό διάστηµα που είναι εν ισχύ η
άδεια παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου (άρθρο 11παρ. Α
του κανονισµού) σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται ο
καταστηµατάρχης να προβεί άµεσα στην αποξήλωσή του ειδάλλως
θα προβεί ο ∆ήµος δια των συνεργείων και µηχανηµάτων του
καταλογίζοντας στον καταστηµατάρχη την οποιαδήποτε δαπάνη
αποξήλωσης, µεταφοράς, κλπ και χωρίς ουδεµία ευθύνη του ∆ήµου
για οποιαδήποτε ζηµιά και καταστροφή προξενηθεί στο εν λόγω
δάπεδο κατά την αποξήλωση και µεταφοράς του.
Αυτονόητο είναι ότι το κατ’ εξαίρεση τοποθετηµένο δάπεδο θα
αποµακρυνθεί – αποξηλωθεί άµεσα στην περίπτωση που ο ∆ήµος
προβεί σε κατάλληλη διαµόρφωση του χώρου και άρση των λόγων
που στοιχειοθετούν την εξαίρεση αυτή.
5. Εφόσον στον προς διάθεση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων
χώρο υφίστανται κατασκευές που έγιναν από τον ∆ήµο ή καθ’
οιονδήποτε τρόπο κατά τη διαµόρφωση του κοινόχρηστου χώρου
ή εγκρίθηκαν από τα όργανα του ∆ήµου και εντάσσονται στις
κατασκευές και εγκατάστασης στους κοινόχρηστους χώρους του
οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδοµής (π.χ.
πέργκολες, τέντες) (βλέπε απόφαση 52716/01 Φ.Ε.Κ. 1663Β΄/1312-01) αυτές δεν αντικαθίστανται ή προσαρµόζονται στον παρόντα
κανονισµό εκτός και αν αποφασίσει προς τούτο το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και στα πλαίσια αναµόρφωσης του συγκεκριµένου
κοινόχρηστου χώρου.
Άρθρο 16ο – Τελικές ∆ιατάξεις
1) Με τον παρόν κανονισμό εξουσιοδοτείται, ο Προϊστάμενος των
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι υπάλληλοι του Τμήματος Εσόδων
και ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (το οποίο θα οριστεί με
απόφαση Δημάρχου), ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (οι οποίοι θα
οριστούν με απόφαση Δημάρχου) όπως συνδράμουν στο έργο της τήρησης
των όρων του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αιγιαλείας καθώς
και σε όσους ακόμη αναθέτει το έργο αυτό με απόφασή του ο Δήμαρχος.

2) Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου, όταν
συντρέχουν λόγοι όπως, τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου, δημιουργία
νέων λειτουργικών αναγκών κ.λπ.
3) Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις εγκριθεί από την
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίων Νήσων
και εφεξής και καταργείται κάθε
προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.
4) Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το
Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του
νόμου».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 425/2016.
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 426
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο
Μπούρδο,
Γραµµατέα,
4)
Βασιλική
ΨυχράµηΣταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 8) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία
Τσουκαλά,
12)
Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο,
13)
∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ.
Χριστόπουλο, 16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
27) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13)
Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε ΈκτακτηΚατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
21569/12-07-2016,
η
οποία
δηµοσιεύθηκε
και
επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα
∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ.∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ.
Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης,
Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου,
6)
Παν.Κρικέτος,
Τ.Κ.
Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
10) Χρ. Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω
∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ.Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου,
Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ.
Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών,
17)
Αργ.
Παπαχριστόπουλος,
Τ.Κ.Βαλιµιτίκων
&
18)
Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )

Για το αντικείµενο: Στην υπ΄ αριθ. 78/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί έγκρισης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
επί της οδού Αιγαίου (έµπροσθεν παιδικής χαράς) στην Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων στον Εθελοντικό Οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το
οποίο είναι κατεπείγον προκειµένου να προλάβουµε τις ηµεροµηνίες
κατά τις οποίες έχει προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθεί το bazaar του
εν λόγω Εθελοντικού Οργανισµού και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος
της υπ’ αριθ. 78/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας:
Α) την έγκριση της υπ΄ αριθ. 5/2016 απόφαση της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
40 τ.µ. επί της οδού Αιγαίου (έµπροσθεν της παιδικής χαράς) της
ανωτέρω Κοινότητας, στον Εθελοντικό Οργανισµό «Το Χαµόγελο του
Παιδιού», προκειµένου να πραγµατοποιήσει bazaar στις 6 & 7
Αυγούστου 2016
Β) να κάνει δεκτό το αίτηµα για την ηλεκτροδότηση του χώρου
τόσο για τον φωτισµό του χώρου τις βραδινές ώρες όσο και για την
λειτουργία της ταµειακής µηχανής που χρησιµοποιεί ο εν λόγω
οργανισµός για την πώληση των αντικειµένων του και
Γ) την χορήγηση άδειας στάθµευσης πλησίον του χώρου
πραγµατοποίησης του bazaar για την φόρτωση – εκφόρτωση των
πραγµάτων».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 78/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε την υπ΄ αριθ. 5/2016 απόφαση της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου, έλαβε υπόψη, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 9/16-062016 αίτηµα του Εθελοντικού Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού»,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1)
∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 2) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 3)
∆ηµήτριος Μπούρδος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης και 5) Παναγιώτης
Μαρινόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
Α) την υπ΄ αριθ. 78/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Αιγιαλείας και την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 40 τ.µ.
επί της οδού Αιγαίου (έµπροσθεν της παιδικής χαράς) της ανωτέρω

Κοινότητας, στον Εθελοντικό Οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού»,
προκειµένου να πραγµατοποιήσει bazaar στις 6 & 7 Αυγούστου 2016.
Β) Το αίτηµα για την ηλεκτροδότηση του χώρου τόσο για τον
φωτισµό του χώρου τις βραδινές ώρες όσο και για την λειτουργία της
ταµειακής µηχανής που χρησιµοποιεί ο εν λόγω οργανισµός για την
πώληση των αντικειµένων του και
Γ) την χορήγηση άδειας στάθµευσης πλησίον του χώρου
πραγµατοποίησης του bazaar για την φόρτωση – εκφόρτωση των
πραγµάτων.
Μετά το πέραν των παραπάνω ηµεροµηνιών, ο Εθελοντικός
Οργανισµός υποχρεούται να ελευθερώσει τον εν λόγω χώρο και να τον
παραδώσει καθαρό προς χρήση στο ∆ήµο Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 426/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 427
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο
Μπούρδο,
Γραµµατέα,
4)
Βασιλική
ΨυχράµηΣταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 8) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία
Τσουκαλά,
12)
Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο,
13)
∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ.
Χριστόπουλο, 16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
27) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13)
Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε ΈκτακτηΚατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
21569/12-07-2016,
η
οποία
δηµοσιεύθηκε
και
επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα
∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ.∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ.
Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης,
Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου,
6)
Παν.Κρικέτος,
Τ.Κ.
Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,
10) Χρ. Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω
∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ.Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου,
Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ.
Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών,
17)
Αργ.
Παπαχριστόπουλος,
Τ.Κ.Βαλιµιτίκων
&
18)
Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )

Για το αντικείµενο: «Ερµηνεία διαθήκης Γεωργίου Οικονόµου και
εκτέλεση αυτής».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εντέκατο (11ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
και διαβάζει την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Μπέσκου, η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζω, ότι µε βάση την διαθήκη του Γεωργίου Οικονόµου
που δηµοσιεύθηκε µε αριθµό 66 την 13/01/1995 στο Μονοµελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, διευκρινίζεται ότι ¨ εάν για λόγους ανεξαρτήτου
της θελήσεως του ∆ήµου δεν είναι δυνατόν να κτιστεί µια σχολή τεχνική
µπορεί να χρησιµοποιήσει όλα τα περιουσιακά µου στοιχεία για την
εκτέλεση άλλου δηµοτικού έργου µε απόφαση πλειοψηφίας του ∆ηµάρχου
και ∆ηµοτικού Συµβουλίου¨.
Βάσει των ανωτέρω και επειδή αντικειµενικά δεν είναι δυνατόν να
κτιστεί µία σχολή τεχνική, καθώς οι σχολές αυτές είναι ανωτέρας και
ανωτάτου εκπαίδευσης και είναι ασαφής ο όρος όπως αναφέρεται στην
διαθήκη, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εναλλακτική δυνατότητα
άλλου δηµοτικού έργου. Η ανάπλαση οδού Μητροπόλεως σαφέστατα
εµπίπτει στον όρο ¨δηµοτικό έργο¨ καθώς είναι έργο που αφορά τον
πλέον κεντρικό δρόµο της έδρας του ∆ήµου, θα αναβαθµίσει αισθητικά
και συγκοινωνιακά την πόλη µας και σαφέστατα θα ωφεληθούν όλοι οι
Αιγιώτες, όπως αναφέρεται και στην διαθήκη.
Εισηγούµαι δε οι χρυσές λίρες που βρέθηκαν στην θυρίδα του
διαθέτη να ρευστοποιηθούν µε την κατά νόµο διαδικασία που
προβλέπεται στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου µε το αντίτιµο να
χρηµατοδοτεί το έργο µε βάση την βούληση του διαθέτη».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Μπέσκου,
έλαβε υπόψη, την διαθήκη του Γεωργίου Οικονόµου που δηµοσιεύθηκε
µε αριθµό 66 την 13/01/1995 στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το
γεγονός ότι η ανάπλαση της οδού Μητροπόλεως όπου επιθυµούµε να
διατεθούν τα χρήµατα µετά τη ρευστοποίησης των χρυσών λιρών,
σαφέστατα εµπίπτει στον όρο της διαθήκης ¨δηµοτικό έργο¨, καθώς
επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης, πλην των κ.κ. ∆ηµοτικών Συµβούλων: 1) Κωνσταντίνου
Παπακωνσταντίνου, 2) Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 3) Χρήστου
Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 2) Βασίλειος
Θεοφ. Χριστόπουλος, 3) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης, 5) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος
και 7) Μαρία Παπαχριστοπούλου, εποµένως µετά από διαλογική
συζήτηση,

Αποφασ ί ζ ε ι
Α) Την επιλογή
ως κοινωφελούς έργου, σύµφωνα µε την
διαθήκη του Γεωργίου Οικονόµου που δηµοσιεύθηκε µε αριθµό 66 την
13/01/ 1995 στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για την διάθεση των
χρηµάτων του διαθέτη, του έργου της «Ανάπλασης της οδού
Μητροπόλεως», καθώς το έργο εµπίπτει στον όρο «δηµοτικό έργο» της
διαθήκης , διότι αφορά τον πλέον κεντρικό δρόµο της πόλης του Αιγίου
(έδρας του ∆ήµου), που θα αναβαθµίσει αισθητικά και συγκοινωνιακά
την πόλη προς όφελος των Αιγιωτών.
Β) Την ρευστοποίηση των χρυσών λιρών, που βρέθηκαν στην
θυρίδα του εν λόγω διαθέτη, µε την κατά νόµο διαδικασία που
προβλέπεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου µε το αντίτιµο να
χρηµατοδοτεί και εκτελεστεί το παραπάνω έργο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 427/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

