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ΑΠΟΦΑΣΗ 1
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
οκτώ (08) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.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) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, 8)
Βελαώρα Βασιλική και 9) Γεώργιο Αλεξόπουλο μετά από την αριθ.
πρωτ.:15/02.02.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση διαβάσεων πεζών στη Δ.Κ. Αιγίου»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Εκτός Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων
της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ 1226&32075/31-01-2016 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Έγκριση διαβάσεων πεζών στη Δ.Κ. Αιγίου.
Σχετ: 1. Το με αρ. πρωτ. 2501/10/1088-α/29-9-2016 έγγραφο του Τμήματος
Τροχαίας Αιγίου.
2. Το με αρ. πρωτ.2501/10/1088-β/6-1-2017 έγγραφο του Τμήματος
Τροχαίας Αιγίου.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα ως άνω σχετικά έγγραφα, μαζί με τη θετικής
μας γνωμοδότηση, για την έγκριση των διαβάσεων πεζών που προτείνονται από το

Τμήμα Τροχαίας Αιγίου και περιγράφονται στο ανωτέρω έγγραφο (1), σε
διασταυρώσεις εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.
Η σήμανση των ανωτέρω διαβάσεων πεζών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την
οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄
αρ. πρωτ. 1226&32075/31-01-2016
Έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
Σύμφωνα με 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, περί της έγκρισης διαβάσεων πεζών στη
Δ.Κ. Αιγίου σύμφωνα με το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα:
α) Στην συμβολή των οδών Ν. Πλαστήρα & Κανελλοπούλου.
β) Ν. Πλαστήρα & Ταξιαρχών (Δημόσια Υπηρεσία).
γ) Ν. Πλαστήρα & Αγίων Αποστόλων (Σχολικό Συγκρότημα).
δ) Ταξιαρχών & Κολοκοτρώνη-Ελίκης, αποχρωματισμένες (Σχολικό
Συγκρότητημα).
ε)Ταξιαρχών & Ασημάκη Φωτήλα (Κέντρο Πόλεως).
στ) Ασημάκη Φωτήλα & Εισοδίων (Πλατεία Αγίας Λαύρας).
ζ) Ασημάκη Φωτήλα & Βάλφουρ (Τρίγωνη Πλατεία).
η)Ρήγα Φερραίου & Αναπαύσεως, αποχρωματισμένες (Σχολικό Συγκρότημα).
θ) Ρήγα Φερραίου & Κλεομένους Οικονόμου (Σχολικό Συγκρότημα).
ι) Ρήγα Φερραίου & Κορίνθου (Σχολικό Συγκρότημα).
ια) Κορίνθου & Κλεισούρας (Σχολικό Συγκρότημα).
ιβ) Κορίνθου 111 (ΔΕΗ Αιγίου).
ιδ) Σολωμού 26 (Αστυνομικές Υπηρεσίες Αιγίου).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2017
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
08 Φεβρουαρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 2
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
οκτώ (08) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.μ., συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, 8)
Βελαώρα Βασιλική και 9) Γεώργιο Αλεξόπουλο μετά από την αριθ.
πρωτ.:15/02.02.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο: Γνωμοδότηση επί της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης
Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου Πόλης
Αιγίου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων
της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ 1143/13-01-2017 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης Οργάνωση
Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου Πόλης Αιγίου.
Με την με αρ. 668/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η αναγκαιότητα επικαιροποίησης της μελέτης:
«Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης
Αιγίου».
Με την με αρ. 363/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας ανατέθηκε η μελέτη «Επικαιροποίηση μελέτης Οργάνωση
Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης Αιγίου» στην
Πολίτικο Μηχανικό κα. Ανδριανή Γόγολα.
Την 12-2-2016 υπεγράφη η σύμβαση με την κα. Ανδριανή Γόγολα, (αριθ.
πρωτ. 4500/12-02-2016, ΑΔΑΜ: 16SYMV003816313) για την εκπόνηση της
ανωτέρω μελέτης, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά:
Α’ Φάση: Εργασίες ελέγχου – αξιολόγησης – επικαιροποίησης
στοιχείων:
•

Επικαιροποίηση των στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου και χαρακτηριστικών
στάθμευσης στην περιοχή μελέτης.

•

Επικαιροποίηση των καταγραφών δεσμευμένων θέσεων στάθμευσης στην
περιοχή μελέτης και των θέσεων στάθμευσης εκτός οδού στην περιοχή.

•

Έλεγχο - αξιολόγηση των προτάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και
σηματοδότησης της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης.
Β’ Φάση: Προτάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης:

•

Επικαιροποιημένες προτάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης του δικτύου
(καθορισμός μονοδρόμων, ρυθμίσεις στάθμευσης παρά την οδό, σήμανση), με
ιδιαίτερη πρόνοια για τις πλέον κρίσιμες περιοχές.

•

Έλεγχος κυκλοφοριακών επιπτώσεων και αξιολόγηση προτάσεων
πεζοδρόμησης τμημάτων του δικτύου και προτάσεων διαμόρφωσης τμημάτων
ως ήπιας κυκλοφορίας.

•

Πρόταση ένταξης του ποδηλάτου στην κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης
και διαχείρισης του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 13274/10-5-2016 έγγραφο η κα. Ανδριανή Γόγολα,
υπέβαλε την Α’ Φάση της ανωτέρω Μελέτης στον Δήμο Αιγιαλείας.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 24067/1-8-2016 έγγραφο η κα. Ανδριανή Γόγολα
υπέβαλε την Β’ Φάση της ανωτέρω Μελέτης στον Δήμο Αιγιαλείας.
Με το με αρ. πρωτ. 24875/22-8-2016 έγγραφο μας, ζητήσαμε διορθώσεις συμπληρώσεις επί της παραδοτέας Β’ φάσης της ανωτέρω μελέτης, ύστερα από

την με αρ. πρωτ. 24875/9-8-2016 αίτηση της κας. Κωσταρίδου Ελένης, την οποία
και σας διαβιβάζουμε συνημμένα.
Με το με αρ. πρωτ. 28584/15-9-2016 έγγραφο μας, ζητήσαμε επιπλέον
διορθώσεις - συμπληρώσεις της παραδοτέας Β’ φάσης της ανωτέρω μελέτης,
ύστερα από την με αρ. πρωτ. 28584/14-9-2016 αίτηση της κας Αρβανίτη
Παναγιώτας και λοιπών κατοίκων της περιοχής οδού Μητροπόλεως, την οποία και
σας διαβιβάζουμε συνημμένα.
Με το με αριθ. πρωτ. 39712/8-12-2016 έγγραφο η κα. Ανδριανή Γόγολα
υπέβαλε την οριστική Β’ Φάση της ανωτέρω Μελέτης στον Δήμο Αιγιαλείας.
Με την με αρ. 275/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης
Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στην περιοχή Παλαιού Σχεδίου πόλης
Αιγίου».
Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική μελέτη και
παρακαλούμε όπως:
- Γνωμοδοτήσετε επί της μελέτης.
- Επιλέξετε ένα εκ των τριών σεναρίων διαμόρφωσης
για την οδό
Μητροπόλεως, όπως αναλύονται στην εν λόγω μελέτη, έτσι ώστε να
προβούμε στη σύνταξη μελέτης για την ανάπλαση της οδού Μητροπόλεως
από το Παναγιωτοπουλέικο έως τη συμβολή της με την οδό Σολωμού.
Την γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, παρακαλούμε όπως
προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζώης για περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
πρωτ. 1226/32075/31-01-2016
Έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
Σύμφωνα με 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
αναβολή του θέματος για άλλη συνεδρίαση εντός του μηνός Μαρτίου, λόγω του ότι
έχει να καταθέσει προτάσεις επί της μελέτης και πρέπει πρώτα να έλθει το θέμα στην
Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2017
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 3
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
οκτώ (08) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.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) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, 8)
Βελαώρα Βασιλική και 9) Γεώργιο Αλεξόπουλο μετά από την αριθ.
πρωτ.:15/02.02.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο: Απαγόρευση στάθμευση και λήψη μέτρων ασφαλούς οδικής
κυκλοφορίας έμπροσθεν μουσικού εκπαιδευτηρίου «FIDELIO»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων
της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ 32831/06-12-2016 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Απαγόρευση στάθμευση και λήψη μέτρων ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας
έμπροσθεν μουσικού εκπαιδευτηρίου «FIDELIO»
Σχετ: Η υπ΄αρ. πρωτ. 32831/13-10-2016 αίτηση της κας Καβούνη Μαρίας.

Ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας
ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για τα προτεινόμενα μέτρα οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, στη συμβολή των οδών
Στράτωνος και Δαβάκη και συγκεκριμένα έμπροσθεν του εκπαιδευτηρίου
«FIDELIO», όπως αυτά περιγράφονται στην συνημμένη «τεχνική έκθεση-μελέτη
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων» και αποτυπώνονται στο συνημμένο σχέδιο με τίτλο
«Διάγραμμα οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδικής κυκλοφορίας» του
Αρχιτέκτων Μηχανικού κ. Λαλιώτη Πάνου.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση, μαζί με τα συνημμένα της, και
παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την
οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
πρωτ. 32831/06-12-2016 Έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων
της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
Σύμφωνα με 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 περί της απαγόρευσης στάθμευσης και λήψης
μέτρων ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας έμπροσθεν μουσικού εκπαιδευτηρίου
«FIDELIO», σύμφωνα με το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων
της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2017
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
08 Φεβρουαρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 4
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
οκτώ (08) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.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) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, 8)
Βελαώρα Βασιλική και 9) Γεώργιο Αλεξόπουλο μετά από την αριθ.
πρωτ.:15/02.02.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο: Προβληματική διέλευση οχημάτων επί της οδού
Λυσιμαχείας.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης
και διαβάζει την εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ 34826/16-12-2016 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Προβληματική διέλευση οχημάτων επί της οδού Λυσιμαχείας.
Σχετ: Η υπ΄αρ. πρωτ. 34826/31-10-2016 αίτηση του κ. Τσάνη Νίκου.

Ο κ. Τσάνης Νίκος με την ως άνω σχετική αίτηση του προτείνει την
απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης, εκ περιτροπής ανά μήνα στις δυο πλευρές της
παρόδου της οδού Λυσιμαχείας, για να λυθεί η προβληματική διέλευση επί της οδού.
Ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας,
διαπιστώθηκε ότι το διαμορφωμένο πλάτος του οδοστρώματος της εν λόγο οδού
είναι κυμαινόμενο από 4,00 έως 4,70 μέτρα.
Η προτεινόμενη παρέμβαση κρίνουμε ότι δεν θα διορθώσει το πρόβλημα,
αφού η πάροδος σήμερα είναι οδός διπλής κυκλοφορίας με ανεπαρκές εναπομένων
ελεύθερο πλάτος για την κυκλοφορία των δυο ρευμάτων κυκλοφορίας (πέραν της
στάθμευσης).
Η Υπηρεσία μας για να λυθεί η προβληματική διέλευση των οχημάτων επί της
συγκεκριμένης οδού προτείνει δύο λύσεις:
1. Την απαγόρευση στάσης-στάθμευσης και στις δυο κατευθύνσεις της
παρόδου της οδού Λυσιμαχείας, με χρήση κατακόρυφης σήμανσης με πινακίδες
τύπου P-40 και στις δυο κατευθύνσεις της οδού.
2. Την μονοδρόμηση της παρόδου της οδού Λυσιμαχείας με κατεύθυνση από
ή προς την οδό Γ. Κοντοπούλου, σε συνδυασμό με την απαγόρευση της στάσης
στάθμευσης εκ περιτροπής ανά μήνα στις δυο πλευρές της παρόδου, με χρήσης
κατακόρυφης σήμανσης με πινακίδες τύπου P-41 και P-42 στις δυο πλευρές της οδού.
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση, μαζί με τα συνημμένα της, και
παρακαλούμε για την επιλογή μιας εκ των δύο προτεινόμενων λύσεων, με απόφαση
Τοπικού Συμβουλίου, την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για
περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
πρωτ 34826/16-12-2016 Έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων
της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
Σύμφωνα με 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 αναβολή του θέματος και συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση, λόγω του ότι θα
πραγματοποιηθεί επιτόπια αυτοψία από τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2017
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
08 Φεβρουαρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 5
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
οκτώ (08) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.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) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, 8)
Βελαώρα Βασιλική και 9) Γεώργιο Αλεξόπουλο μετά από την αριθ.
πρωτ.:15/02.02.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο «Γνωμοδότηση για προσθήκη προσωνυμίας σχολικής
μονάδας 5ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ 12603/13-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ12603/13-12-2016 εγγράφου της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης
Αχαΐας, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Γνωμοδότηση για προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας 5ου
Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.
Σχετ/Συνημ: Η υπ΄αρ. 20/28-11-2016 Πράξη Συλλόγου Διδασκόντων 5ου Δ.Σ.
Αιγίου με τα σχετικά έγγραφα
Έχοντας υπόψη
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 και 5 π.δ.201/1998)
«4. Στην επωνυμία μπορεί να προστεθεί προσωνυμία δηλωτική της ιστορικής και
πολιτιστικής παράδοσης του τόπου ή αναφερόμενη στο όνομα ευεργετών και
προσωπικοτήτων των γραμμάτων και τεχνών και γενικότερα προσώπων που πρόσφεραν

αναγνωρισμένες και αξιόλογες υπηρεσίες στον τόπο και στο έθνος γενικότερα.5 Οι
επωνυμίες και προσωνυμίες καθορίζονται με την ιδρυτική πράξη κάθε σχολείου ή και με
μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα
από εισήγηση των αρμόδιων για την ίδρυση οργάνων. Οι προσωνυμίες δεν πρέπει να
συμπίπτουν για σχολεία του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 65 ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού
συμβουλίου» «2 Το Δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού
ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη
του».

Σας παρακαλούμε όπως κατόπιν συνημμένης σχετικής πρότασης του
Συλλόγου Διδασκόντων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου γνωμοδοτήσετε με
απόφαση Συμβουλίου σας σχετικά με την προσθήκη της προσωνυμίας «ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», στην ανωτέρω σχολική μονάδα και
αποστολή της αποφάσεώς σας στην Υπηρεσία μας.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ. πρωτ
12603/13-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ιβ του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης περί την προσθήκη της προσωνυμίας ως «ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», στη σχολική μονάδα του 5ου
Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2017
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
08 Φεβρουαρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 6
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
οκτώ (08) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.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) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, 8)
Βελαώρα Βασιλική και 9) Γεώργιο Αλεξόπουλο μετά από την αριθ.
πρωτ.:15/02.02.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο «Αίτηση κ. Τουρκοχρήστου Δημητρίου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει , η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν της υπ΄αρ 2223/24-01-2017 αίτησης του κ. Τουρκοχρήστου Δημητρίου, η
οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Μετακίνηση κάδου στην περιοχή εργατικές κατοικίες Αναπαύσεως.
Προς: Τον Πρόεδρο της Τοπικής Ενότητας Αιγίου
Το συνεργείο Καθαριότητας της περιοχής Εργατικών Κατοικιών Αναπαύσεως
συνέχεια μεταφέρει τον κάδο απορριμμάτων σε θέση η οποία τους καλοκαιρινούς
μήνες θα δημιουργεί πρόβλημα έντονης δυσοσμίας, εμποδίζοντας μας να κάτσουμε
στις βεράντες μας, αλλά ακόμα και το αν ανοίξουμε τα παράθυρά μας. Έκανα
έκκληση στον οδηγό να μην γίνεται αυτή η αλλαγή και απάντησε αόριστα ωθώντας
με στον Δήμαρχο και στους υπεύθυνους. Σας γνωστοποιώ καταθέτοντας αποδεικτικά
στοιχεία ότι οι κάδοι που τοποθετήθηκαν στον οικισμό Εργατικών Κατοικιών
οριοθετήθηκαν το 1995 επί αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Γ. Θεοφανόπουλο και με

επιστάτη Καθαριότητας τον μοναδικό κ. Π. Ανδριόπουλο. Κάποιοι κάδοι εξ΄αυτών
μετακινήθηκαν ή εξαφανίστηκαν από κατοίκους, όμως ο συγκεκριμένος που
βρίσκεται σε χώρο πρώην στάσης Αστικού επί 21 χρόνια δεν έχει μετακινηθεί ποτέ
μέχρι σήμερα, καθώς δεν είχαν ποτέ πρόβλημα οι κάτοικοι.
Επισκέφθηκα στις 13/01/2017 την Προϊσταμένη Καθαριότητας κ. Κ. Ζάχου, της
εξήγησα το θέμα και η απάντηση της ήταν: «Εγώ έκρινα ότι ο κάδος θα μεταφερθεί
στη θέση που είπα εγώ και το θέμα έληξε!».
Ρωτάω, λοιπόν, ένας κάδος ευρισκόμενος σε θέση που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ
προβλήματα στους δημότες επί 21 χρόνια( στις δημαρχικές θητείες Μέγαρη, Σιαβελή,
Καραφωτιά, Περπή και Θεοδωρακόπουλου) και ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα με
κανένα από τα εκάστοτε συνεργεία καθαριότητας, γιατί τώρα το συγκεκριμένο
συνεργείο να έχει πρόβλημα με τη θέση του κάδου και να επιβάλει ξαφνικά την
αλλαγή της;;
Με ποιο σκεπτικό η Προϊσταμένη προχώρησε σε αυτή την απόφαση η οποία βρίσκει
αντίθετο το σύνολο των κατοίκων της γειτονιάς;!
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την υπ΄αρ
2223/24-01-2017 αίτηση του κ. Τουρκοχρήστου Δημητρίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. δ του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Nα ζητήσει με έγγραφό του διευκρινίσεις από την προϊσταμένη του Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Ζάχου Κωνσταντίνα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2017
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
08 Φεβρουαρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 7
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
οκτώ (08) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.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) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, 8)
Βελαώρα Βασιλική και 9) Γεώργιο Αλεξόπουλο μετά από την αριθ.
πρωτ.:15/02.02.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο «Αίτηση του Συλλόγου Κεφαλλήνων & Ιθακησίων
Αιγιαλείας & Καλαβρύτων «Ο Άγιος Γεράσιμος» περί παραχώρησης δωρεάν
χρήσης για 50 έτη της ισόγειας αίθουσας της Χαρτοποιίας Αιγίου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης
και διαβάζει την υπ΄αρ. 1987/23-01-2017 αίτηση του Συλλόγου Κεφαλλήνων &
Ιθακησίων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων «Ο Άγιος Γεράσιμος, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν της υπ΄αρ 1987/23-01-2017 αίτησης του Συλλόγου Κεφαλλήνων &
Ιθακησίων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων «Ο Άγιος Γεράσιμος , η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: Παραχώρηση της χρήσης Δημοτικού Χώρου με σκοπό την αξιοποίησή
του για τις ανάγκες του Πολιτιστικού μας Συλλόγου.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και Μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου,
Στην με αριθμ. Πρωτ. 14/17-11-2016 επιστολή μας προς το Δήμο Αιγιαλείας,
η οποία έλαβε το υπ΄αρ. 37017/17-11-2016 πρωτόκολλο του Δήμου, αιτηθήκαμε την
παραχώρηση Δημοτικού χώρου στον Πολιτιστικό μας Σύλλογο με την επωνυμία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ & ΙΘΑΚΗΣΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ,
‘Ο Άγιος Γεράσιμος’», την οποία και σας επισυνάπτουμε.
Συγκεκριμένα, στην εν λόγω επιστολή μας, αιτηθήκαμε την δωρεάν 50ετή
παραχώρηση στο Σύλλογό μας του δικαιώματος χρήσης της ισόγειας
εγκαταλελειμμένης αίθουσας που βρίσκεται στο χώρο της Χαρτοποιίας Αιγίου, η
οποία συνορεύει με τη διαμορφωμένη πλατεία του «ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ» πολιτιστικού
κέντρου και έχει πρόσοψη στον παραλιακό δρόμο. Επειδή, για τον Συλλογό μας,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο από 17-11-2016 αίτημά μας, η παραχώρηση του εν
λόγου χώρου έχει μεγάλη συναισθηματική και ιστορική αξία και επιπλέον επειδή η
εξασφάλιση της συγκεκριμένης στέγης θα δώσει τη δυνατότητα στήριξης της
λειτουργίας και περαιτέρω ανάπτυξης των επιμέρους τμημάτων του Συλλόγου μας
καθώς και περαιτέρω ανάπτυξης της παραλιακής ζώνης της πόλης μας,
παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως τις δικές σας απόψεις καθώς και για
το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συγκεκριμένου χώρου.
Πεποίθησή μας είναι ότι θα λάβουμε θετική ανταπόκριση επί του αιτήματός
μας, επειδή ο Σύλλογός μας έχει αποδεδειγμένα επιδράσει ουσιωδώς στην ευρύτερη
πολιτιστική, κοινωνική και κατ΄ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου μας.
Είμαστε, ασφαλώς, στη διάθεσή Σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία επί του
αιτήματός μας.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την υπ΄αρ
1987/23-01-2017 αίτηση του Συλλόγου Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Αιγιαλείας &
Καλαβρύτων «Ο Άγιος Γεράσιμος
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ζ, ι, του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
να αναβάλει το θέμα διότι θέλει να ζητήσει με έγγραφό του από τη Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας να
μας διευκρινίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ισόγειας αίθουσας της Χαρτοποιίας
Αιγίου και από το Νομικό Τμήμα του Δήμου Αιγιαλείας για τη δυνατότητα
παραχώρησης του εν λόγω χώρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2017
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
08 Φεβρουαρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 8
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
οκτώ (08) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.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) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, 8)
Βελαώρα Βασιλική και 9) Γεώργιο Αλεξόπουλο μετά από την αριθ.
πρωτ.:15/02.02.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο «Καταπολέμηση του Δάκου για το έτος 2017.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. 1788/23-01-2017 έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής
Παραγωγής & Αλιείας, της Δ/νσης Προγρ/μου, Οργ/σης, Πληρ/κης & Τοπικής
Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄αρ 1788/23-01-2017 εγγράφου του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής
& Αλιείας, της Δ/νσης Προγρ/μου, Οργ/σης, Πληρ/κης & Τοπικής Ανάπτυξης, η
οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: ‘ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017’
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12049/621/16.01.2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ
Π.Ε. Αχαΐας

Σας αποστέλλουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Αχαΐας, η οποία προγραμματίζει
την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2017 στις ίδιες
περιοχές με τα προηγούμενα χρόνια.
Παρακαλούμε όπως μας προωθήσετε άμεσα τις αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων σας όπου θα
απαντάτε στα 4 ερωτήματα που τίθενται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο. Συγκεντρώνοντας όλες
τις αποφάσεις των ΤΚ θα προβούμε σε εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας για τη
λήψη απόφασης που θα αφορά συγκεντρωτικά το Δήμο μας και η οποία θα προωθηθεί εν συνεχεία
στη ΔΑΟΚ ώστε να οργανώσει το πρόγραμμα ψεκασμών για το 2017.
Συνημμένα: το υπ’αριθ. πρωτ. 12049/621/
16.01.2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
1788/23-01-2017 έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας, της
Δ/νσης Προγρ/μου, Οργ/σης, Πληρ/κης & Τοπικής Ανάπτυξης,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ια, του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εκφράζει τη θετική του γνώμη περί της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το
2017 και συγκεκριμένα σας γνωρίζουμε τα κάτωθι ως προς τα 4 ερωτήματα που
τίθενται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο.
1. Αποδέχεται την εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών από εδάφους, από την Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαϊας, χωριστά για το ελειόλαδο και
χωριστά για τις βρώσιμες ελιές.
2. Δεν γνωρίζει αν οι κάτοχοι του 50% των ελειοδένδρων της περιοχής μας,
επιθυμούν την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς από τη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαϊας.
3. Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, δεν είναι σε θέση να οργανώσει και να
εξασφαλίσει ψεκαστές με το προβλεπόμενο για τον ανειδίκευτο εργάτη ημερομίσθιο,
διότι δεν μπορεί από την Παγία Προκαταβολή που λαμβάνει να αποζημιώσει τους
ψεκαστές.
4. Για την παρακολούθηση των εργασιών δακοκτονίας, που θα πραγματοποιηθούν
από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαϊας, ορίζεται ο
σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου κ. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, χωρίς να
αμειφθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2017
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
08 Φεβρουαρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 9
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
οκτώ (08) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.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) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, 8)
Βελαώρα Βασιλική και 9) Γεώργιο Αλεξόπουλο μετά από την αριθ.
πρωτ.:15/02.02.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο «Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης ψυχαγωγικών
παιχνιδιών εντός του Πάρκου Υψηλών Αλωνίων.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου
& Πολιτικής Προστασίας το οποίο έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄αρ. 3610/03-02-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας το οποίο έχει ως εξής:
Θέμα:
Σχετ:

Παροχή διευκρινήσεων για την χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης
ψυχαγωγικών παιχνιδιών εντός του Πάρκου Υψηλών Αλωνίων.
1.
Το με αρίθ. πρωτ. 2942/27-01-2017 έγγραφο του Τμήματος
Εσόδων και Περιουσίας
2.
Η με αρίθ. πρωτ. 390/04-01-2017 αίτηση του κυρίου Γεράσιμου
Γεωργίου

Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Αιγιαλείας αφού έλαβε υπόψη του την αίτηση του κυρίου Γεωργίου
Γεράσιμου προς τον Δήμο Αιγιαλείας σχετικά με την δυνατότητα εγκατάστασης και
λειτουργίας, ψυχαγωγικών παιχνιδιών εντός του πάρκου των Υψηλών Αλωνίων, στα
οποία θα γίνεται χρήση με την καταβολή ανάλογου αντιτίμου, δεν συμφωνεί και δεν
συναινεί με την παραπάνω δραστηριότητα.
Οι λόγοι για τους οποίους η Υπηρεσία μας δεν συναινεί είναι οι κάτωθι:
1. Στο Πάρκο των Υψηλών Αλωνίων θα πραγματοποιηθούν εργασίες
συντήρησης του αρδευτικού συστήματος και στη συνέχεια επανεγκατάσταση
του χλοοτάπητα στα σημεία που έχουν προκληθεί βλάβες. Οι παραπάνω
εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει με τον αερισμό του εδάφους και θα
συνεχιστούν άμεσα. Η επιτυχής εγκατάσταση του χλοοτάπητα εξαρτάται από
την θερμοκρασία, τις απαιτήσεις σε νερό, την δυνατότητα επαναβλάστησης
του χλοοτάπητα και της ανεμπόδιστης κοπής και ποτίσματός του, καθώς και
την αποφυγή καταπονήσεων που μπορούν να προκληθούν από την
κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητας του πάρκου και από τοποθέτηση
βαρέων αντικειμένων πάνω σε αυτόν.
2. Επιπλέον η Υπηρεσία μας δεν γνωρίζει το είδος και το μέγεθος των εργασιών
που απαιτούνται για την τοποθέτηση των παιχνιδιών τα οποία αιτείται ο κ.
Γεωργίου. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις
προκαλούν μεγάλες φθορές σε χώρους πρασίνου και δεδομένου ότι η
περίοδος που ζητείται παραχώρηση του πάρκου είναι περίοδος περαίωσης
εργασιών, δεν δύναται να παραχωρηθεί για τέτοιου είδους δραστηριότητες.
3. Τέλος, ο χώρος του Δημοτικού κήπου ως χώρος πρασίνου πρέπει να είναι
ελεύθερα προσβάσιμος σε όλους τους δημότες κάτι το οποίο δεν συνάδει με
την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων που θα προκαλούν όχληση τόσο
στους επισκέπτες του κήπου όσο και στο ίδιο το «μικρο»περιβάλλον του
Δημοτικού Πάρκου.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε υπ΄αρ. 3610/0302-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. δ, ζ, του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση της αρνητικής του γνώμης στην αίτηση του κ. Γεωργίου Γεράσιμου
περί εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδίων εντός του κήπου των
Υψηλών Αλωνίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2017
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
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ΑΠΟΦΑΣΗ 10
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
οκτώ (08) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.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) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη, 8)
Βελαώρα Βασιλική και 9) Γεώργιο Αλεξόπουλο μετά από την αριθ.
πρωτ.:15/02.02.2017 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), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο κα Γιούπη Παναγιώτα.
Για το αντικείμενο «Αίτηση της κ. Κωτούλα Αγνής.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την υπ΄αρ. 2524/26-01-2017 αίτηση της κ. Κωτούλα Αγνής η
οποίο έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν της υπ΄αρ. 2524/26-01-2017 αίτησης της κ. Κωτούλα Αγνής η οποία έχει ως
εξής:
Θέμα: Μετατόπιση περιπτέρου
Έχω το περίπτερο στην οδό Σολωμού και Ρούβαλη(δίπλα στην Αστυνομία) και
επιθυμώ να το μεταφέρω στην οδό Σολωμού (πλατεία Δεξαμενής). Σας προσκομίζω
και το τοπογραφικό.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την υπ΄αρ.
2524/26-01-2017 αίτηση της κ. Κωτούλα Αγνής
Ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι κ.κ. 1) Γιδάς Ιωάννης
και 2) Βελαώρα Βασιλική
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. δ, του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης στην αίτηση της κ. Κωτούλα Αγνής περί της
μεταφοράς του περιπτέρου, από την οδό Σολωμού και Ρούβαλη(δίπλα στην
Αστυνομία) στην οδό Σολωμού (πλατεία Δεξαμενής), σύμφωνα με τον Κανονισμό
του Δήμου Αιγιαλείας περί Λειτουργίας των Περιπτέρων.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2017
Ο Πρόεδρος
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