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ΑΠΟΦΑΣΗ 45
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα έντεκα (11) Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Γκιώνη Γεώργιο, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2)
Ιωάννη Γιδά, 3) Θεοφάνη Ραμπαβίλα, 4)Αθανάσιο Κάλπη, 5) Διονύσιο Λουκόπουλο ,
6)Παναγιώτη Ρέλλα, 7)Σωκράτη Μαυρίδη και 8)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, μετά
από την αριθ. πρωτ.:291/06-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου
Γκιώνη, 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), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 89 του
Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Κοινότητας Αιγίου κ.κ.
Ανδρέας Μεσσήνης, Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας και Νικόλαος Αυγέρης, λόγω
κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης 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) όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του
Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018). «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 οκτώ (08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση υποβάθμισης πεζοδρομίου σε χώρο στάθμευσης
επί της οδού Αιγιαλέως 6».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, κ.
Γεώργιος Γκιώνης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης και
διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας,
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ 16284/17-07-2019 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση υποβάθμισης πεζοδρομίου σε χώρο στάθμευσης.
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 16284 αίτηση της κας. Παπαδοπούλου Πηνελόπης.
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε
θετικά για την υποβάθμιση του πεζοδρομίου, σε μήκος 3,00 μέτρων, έμπροσθεν του
ισόγειου χώρου στάθμευσης της κας. Παπαδοπούλου Πηνελόπης, επί της οδού
Αγιαλέως 6, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Επισημαίνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγίου με την αρ. 276/2007
απόφαση του έχει κάνει δεκτό το αίτημα της κας Παπαδοπούλου Πηνελόπης για
απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας της επί της οδού Αιγιαλέως 6 για την
διευκόλυνση εισόδου-εξόδου στο ιδιωτικό παρκινγ.
Οι εργασίες για την υποβάθμιση του πεζοδρομίου θα πραγματοποιηθούν με έξοδα
του αιτούντος.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας, με απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου, την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για
περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης , είδε το υπ΄
αρ. πρωτ16284/17-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018) και
μετά από διαλογική συζήτηση, ψηφίσαντες 1)Γκιώνης Γεώργιος, 2)Γιδάς Ιωάννης,
3)Λουκόπουλος Διονύσιος, 4)Ραμπαβίλας Θεοφάνης, 5)Παρίση-Μπέσκου
Αδαμαντία και 6) Ρέλλας Παναγιώτης: να συζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση
ζητώντας διευκρινίσεις από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και 1)Κάλπης
Αθανάσιος, 2) Μαυρίδης Σωκράτης αρνητικά, διότι σε αυτοψία που διενεργήθηκε
από τον κ. Κάλπη Αθανάσιο διαπιστώθηκε ότι ήδη έχει γίνει η υποβάθμιση και δεν
μπορούν να εγκρίνουν κάτι το οποίο έχει ήδη κατασκευαστεί.
Κατά Πλειοψηφία Εκφέρει
τη γνώμη να συζητηθεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση ζητώντας
διευκρινίσεις από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ως προς την υποβάθμιση του
πεζοδρομίου, διότι σε αυτοψία που διενεργήθηκε από τον κ. Κάλπη Αθανάσιο
διαπιστώθηκε ότι ήδη έχει γίνει η υποβάθμιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2019
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

Συνημμένα: Φωτογραφικό υλικό.
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα έντεκα (11) Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Γκιώνη Γεώργιο, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2)
Ιωάννη Γιδά, 3) Θεοφάνη Ραμπαβίλα, 4)Αθανάσιο Κάλπη, 5) Διονύσιο Λουκόπουλο ,
6)Παναγιώτη Ρέλλα, 7)Σωκράτη Μαυρίδη και 8)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, μετά
από την αριθ. πρωτ.:291/06-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου
Γκιώνη, 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), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 89 του
Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Κοινότητας Αιγίου κ.κ.
Ανδρέας Μεσσήνης, Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας και Νικόλαος Αυγέρης, λόγω
κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης 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) όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του
Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018). «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 οκτώ (08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης, επί
των οδών Ρούβαλη και Περιάνδρου ».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, κ.
Γεώργιος Γκιώνης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης και
διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας,
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ 19990/29-08-2019 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης.
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 19990/26-08-2019 αίτηση του κ. Σιεβά Βασιλείου.
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε
θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου προς τους ισόγειους διαμορφωμένους
χώρους στάθμευσης που βρίσκονται επί της οδού Περιάνδρου και ανήκουν στην
ιδιοκτησία της κας. Σιεβά Παναγιώτας. Η ανωτέρω ιδιοκτησία βρίσκεται στην
συμβολή των οδών Ρούβαλη και Περίανδρου, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του
Δήμου Αιγιαλείας.
Για την ομαλή είσοδο-έξοδο στους ισόγειους διαμορφωμένους χώρους
στάθμευσης, προτείνεται η απαγόρευση στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου
των χώρων στάθμευσης, όπως φαίνεται και στην συνημμένη φωτογραφία, με
τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 7,00 μέτρων.
Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο σημείο,
στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου(Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας, με απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου, την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για
περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης , είδε το υπ΄ αρ. πρωτ
19990/29-08-2019
έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ. 19990/26-08-2019 αίτηση του κ.
Σιεβά Βασιλείου,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018) και
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα εκφέρει
θετική γνώμη ως προς την έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου προς τους ισόγειους
διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης που βρίσκονται επί της οδού Περιάνδρου και
ανήκουν στην ιδιοκτησία της κας. Σιεβά Παναγιώτας. Η ανωτέρω ιδιοκτησία
βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ρούβαλη και Περίανδρου, στην Κοινότητα Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας.
Για την ομαλή είσοδο-έξοδο στους ισόγειους διαμορφωμένους χώρους
στάθμευσης, προτείνεται η απαγόρευση στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου
των χώρων στάθμευσης, όπως φαίνεται και στην συνημμένη φωτογραφία, με
τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 7,00 μέτρων.
Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο σημείο,
στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου (Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2019
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα έντεκα (11) Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Γκιώνη Γεώργιο, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2)
Ιωάννη Γιδά, 3) Θεοφάνη Ραμπαβίλα, 4)Αθανάσιο Κάλπη, 5) Διονύσιο Λουκόπουλο ,
6)Παναγιώτη Ρέλλα, 7)Σωκράτη Μαυρίδη και 8)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, μετά
από την αριθ. πρωτ.:291/06-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου
Γκιώνη, 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), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 89 του
Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Κοινότητας Αιγίου κ.κ.
Ανδρέας Μεσσήνης, Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας και Νικόλαος Αυγέρης, λόγω
κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης 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) όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του
Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018). «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 οκτώ (08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Καθορισμός αδειών και διαδρομών για την
δραστηριοποίηση ζωήλατων οχημάτων ».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, κ.
Γεώργιος Γκιώνης, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης και διαβάζει
το έγγραφο του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας.
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ 18506/02-08-2019 εγγράφου του Γραφείου Αδειών
Καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &
Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα: Καθορισμός αδειών και διαδρομών για την δραστηριοποίηση ζωήλατων
οχημάτων.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης , είδε το υπ΄ αρ. πρωτ
18506/02-08-2019 έγγραφο του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων της Δ/νσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου
Αιγιαλείας,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018) και
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα εκφέρει
θετική γνώμη ως προς τον καθορισμό 2 (δύο) αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων
οχημάτων στην Κοινότητα Αιγίου και ως προς την διαδρομή εκφέρει τη γνώμη ότι
όταν βρεθούν ενδιαφερόμενοι για την δραστηριότητα αυτή, τότε θα αποφασίσει το
Συμβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2019
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
11 Σεπτεμβρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 48
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα έντεκα (11) Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Γκιώνη Γεώργιο, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2)
Ιωάννη Γιδά, 3) Θεοφάνη Ραμπαβίλα, 4)Αθανάσιο Κάλπη, 5) Διονύσιο Λουκόπουλο ,
6)Παναγιώτη Ρέλλα, 7)Σωκράτη Μαυρίδη και 8)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, μετά
από την αριθ. πρωτ.:291/06-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου
Γκιώνη, 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), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 89 του
Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Κοινότητας Αιγίου κ.κ.
Ανδρέας Μεσσήνης, Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας και Νικόλαος Αυγέρης, λόγω
κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης 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) όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του
Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018). «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 οκτώ (08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Εξέταση καταγγελίας».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, κ.
Γεώργιος Γκιώνης, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης και
διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας,
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ 17280/25-07-2019 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων
Σχετ. :
1. Η με αρ. πρωτ. 21689/19.0.2018 αίτηση του κ. Παρδάλη Γεωργίου και
λοιπών.

2. Το με αριθ. Πρωτ. 27118/16.11.2018 έγγραφό μας προς τον Παπαδόπουλο
Φίλιππο.
3. Η με αρ. πρωτ. 27931/26.11.2018 αίτηση του κ. Παρδάλη Γεωργίου και
λοιπών.
4. Το με αρ. πρωτ. 3886/ Φ.808.7/30.10.2017 έγγραφο της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Αιγίου.
5. Το με αρ. πρωτ. 27931/09.01.2019 έγγραφό μας προς τον Παπαδόπουλο
Φίλιππο.
6. Η με αρ. πρωτ. 2692/04.02.2019 αίτηση του κ. Παρδάλη Γεωργίου και
λοιπών.
7. Η με αρ. πρωτ. 3395/12.02.2019 αίτηση του κ. Παπαδόπουλου Φίλιππου.
8. Η με αρ. πρωτ. 3821/18.02.2019 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση κατοίκων της
περιοχής.
9. Το με αρ. πρωτ. 2692/27-02-2019 έγγραφό μας.
10. Το με αρ. πρωτ. 99/28-03-2019 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγίου.
11. Η με αρ. 26/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.
12. Το με αρ. πρωτ. 9079/10-05-2019 έγγραφό μας προς τον Αρδευτικό
Συνεταιρισμό Αγίου Νικολάκη.
13. Το με αρ. πρωτ. 13806/13-06-2019 έγγραφο του Προέδρου του
Αρδευτικού Συνεταιρισμού Αγίου Νικολάκη.
14. Το με αρ. πρωτ. 13806/20-06-2019 έγγραφό μας.
15. Το με αρ. πρωτο. 15023/27-06-2019 έγγραφο του Προέδρου του
Αρδευτικού Συνεταιρισμού Αγίου Νικολάκη και λοιπών υπογραφόντων.
16. Το με αρ. πρωτ. 15023/01-07-2019 έγγραφό μας.
17. Το με αρ. πρωτ. 1680/10-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας
Δόμησης.
Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών, σας αποστέλλουμε συνημμένα το 17ο
σχετικό έγγραφο που αφορά την υπόθεση της βρύσης στον Άγιο Νικολάκη Αιγίου
έμπροσθεν της οικίας της κας Παπαδοπούλου Ουρανίας και παρακαλούμε για τις
δικές σας ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης , είδε το υπ΄ αρ. πρωτ
17280/25-07-2019 έγγραφο του του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και τα συνημμένα αυτού,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ./Α΄/133/19-07-2018) και
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα εκφέρει
τη γνώμη αναβολής του θέματος ως προς την αποξήλωση ή μη της εν λόγω βρύσης
που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Νικολάκη Αιγίου, περιμένοντας τη
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2019
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

