ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
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Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
09 Οκτωβρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 49
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα εννέα (09) Οκτωβρίου 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)Σωκράτη Μαυρίδη 7)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, 8)Μεσσήνη Ανδρέα και
9)Τρίψα Νικόλαο μετά από την αριθ. πρωτ.:338/03-10-2019 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.
Παναγιώτης Ρέλλας και Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας , 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 εννέα (09) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί παραχώρησης της πλατείας Αγίας Λαύρας και χρήση
σταντ στην εταιρεία με την επωνυμία (Global ANT1-1 AGE E.E) με έδρα την
Πάτρα, για τις ημερομηνίες 25-26/10/2019, 01-02-11/2019 και 29-30/11/2019».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, κ.
Γεώργιος Γκιώνης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης και
διαβάζει την αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία (Global ANT1-1 AGE E.E) με
έδρα την Πάτρα,
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν της υπ΄αρ. πρωτ 22269/20-09-2019 της εταιρείας με την επωνυμία
(Global ANT1-1 AGE E.E) με έδρα την Πάτρα, η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλώ όπως εγκρίνεται προσωρινή άδεια χώρου με χρήση στάντ στην
πλατεία της Αγίας Λαύρας για τις εξής ημερομηνίες: 25-26/10/2019, 01-02-11/2019
και 29-30/11/2019.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης , είδε την
υπ΄αρ. πρωτ 22269/20-09-2019 της εταιρείας με την επωνυμία (Global ANT1-1 AGE
E.E) με έδρα την Πάτρα,
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, πλην του συμβούλου κ. Τρίψα Νικολάου που ψήφισε
αρνητικά
Κατά Πλειοψηφία Εκφέρει
θετική γνώμη περί της παραχώρησης της πλατείας Αγίας Λαύρας και χρήση
σταντ στην εταιρεία με την επωνυμία (Global ANT1-1 AGE E.E) με έδρα την Πάτρα,
για τις ημερομηνίες 25-26/10/2019, 01-02-11/2019 και 29-30/11/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2019
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 50
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα εννέα (09) Οκτωβρίου 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)Σωκράτη Μαυρίδη 7)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, 8)Μεσσήνη Ανδρέα και
9)Τρίψα Νικόλαο και 10) Παναγιώτη Ρέλλα μετά από την αριθ. πρωτ.:338/03-102019 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 προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε το μέλος της Κοινότητας Αιγίου κος.
Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας , 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 δέκα (10) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί
της οδού Κορίνθου 36».
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 21107/19-09-2019 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, 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: 1) Η με αρ. πρωτ. 21107/09-09-2019 αίτηση.Δ/νση: Κορίνθου 36
Τ.Κ. 25100 Αίγιο.
Σε συνεχεία του ως άνω σχετικού και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε
θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης
στην ιδιοκτησία του κυρίου Αλεβίζου Βασιλείου, επί της οδού Κορίνθου 36, στην
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Για την ομαλή είσοδο-έξοδο στον ισόγειο χώρο στάθμευσης, προτείνεται η
απαγόρευση στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου, όπως φαίνεται και στην
συνημμένη φωτογραφία.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε
μήκος 5,50 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης.
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 και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία μας.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, με απόφαση 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 21107/19-09-2019 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ. 21107/09-09-2019
αίτηση του κ. Αλεβίζου 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, πλην του συμβούλου κ. Τρίψα Νικολάου που ψήφισε
λευκό, (αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο,
λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν
υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν
προσμετρείται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους) σύμφωνα με το
Άρθρο 89, παρ. 4 του Ν. 3852/2010) και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 88/2019
Λειτουργία Κοινοτήτων.
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη για την έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου προς τον ισόγειο χώρο
στάθμευσης στην ιδιοκτησία του κ. Αλεβίζου Βασιλείου, επί της οδού Κορίνθου 36,
στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Για την ομαλή είσοδο-έξοδο στον ισόγειο χώρο στάθμευσης, προτείνεται η
απαγόρευση στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε
μήκος 5,50 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης.
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 και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2019
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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 εννέα (09) Οκτωβρίου 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)Σωκράτη Μαυρίδη 7)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, 8)Μεσσήνη Ανδρέα και
9)Τρίψα Νικόλαο και 10) Παναγιώτη Ρέλλα μετά από την αριθ. πρωτ.:338/03-102019 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 προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε το μέλος της Κοινότητας Αιγίου κος.
Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας , 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 δέκα (10) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Χαρακτηρισμός πεζόδρομου μεταξύ των οδών Καλλιπόλεως
18 και 20».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, κ.
Γεώργιος Γκιώνης, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) 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 7983,19236/25-09-2019 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα: Χαρακτηρισμός πεζόδρομου.
Σχετ: 1. Η με αρ. πρωτ. 19236/12-08-2019 αίτηση της κας. Βασιλείου Ανατολής.
2. Η με αρ. πρωτ. 7983/02-04-2019 αίτηση της κας. Βασιλείου Ανατολής.
Ύστερα από την εφαρμογή των με αριθμό 468/2018 και 469/2019
πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολης, διανοίχτηκε ο κοινόχρηστος χώρος μεταξύ των
ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην οδό Καλλιπόλεως 18 και 20 στην Δημοτική
Κοινότητα Αιγίου.
Ο εν λόγω κοινόχρηστος χώρος είναι αδιέξοδος και σύμφωνα με την
εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη της περιοχής Νικολάου Πλαστήρα, απόσπασμα της
οποίας και σας επισυνάπτουμε, προορίζεται για χρήση πεζόδρομου. Με τον
χαρακτηρισμό ως πεζόδρομου θα τοποθετηθεί από την Υπηρεσία μας ρυθμιστική
πινακίδα τύπου P55 και έτσι θα ικανοποιηθεί και το αίτημα της κας Βασιλείου
Ανατολής περί απαγόρευση εισόδου-εξόδου και στάθμευσης.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, με απόφαση 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 7983,19236/25-09-2019
έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και τις υπ΄αρ. 19236/12-08-2019, 7983/0204-2019 αιτήσεις της κας. Βασιλείου Ανατολής,
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 περί χαρακτηρισμού ως πεζόδρομου του κοινόχρηστου χώρου μεταξύ
των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην οδό Καλλιπόλεως 18 και 20 της Κοινότητας
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα και με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη
της περιοχής Νικολάου Πλαστήρα, όπου προορίζεται για χρήση πεζόδρομου.
Προτείνετε τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας τύπου P55 από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.

Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2019
Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
09 Οκτωβρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 52
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα εννέα (09) Οκτωβρίου 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)Σωκράτη Μαυρίδη 7)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, 8)Μεσσήνη Ανδρέα και
9)Τρίψα Νικόλαο και 10) Παναγιώτη Ρέλλα μετά από την αριθ. πρωτ.:338/03-102019 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 προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε το μέλος της Κοινότητας Αιγίου κος.
Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας , 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 δέκα (10) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Χορήγηση ή μη άδειας θέσης στάθμευσης επί της οδού
Ρήγα Φεραίου 152».
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 18658/04-09-2019 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα: Χορήγηση Άδειας Θέσης Στάθμευσης.
Σχετ: 1)Η με αρ. Πρωτ. 18658/05-08-2019 αίτηση του κου Χρυσανθακόπουλου
Γεωργίου.
Σε συνεχεία του ανωτέρω σχετικού για παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης
έμπροσθεν του καταστήματός του επί της οδού Ρήγα Φεραίου 152, στην πόλη του
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, σας ενημερώνουμε ότι:
Η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί αρνητικά, διότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει
ανακληθεί με νεότερη απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας, θέση στάθμευσης χορηγείται
σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, σε
ημιπληγικούς και 4/πληγικούς
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης , είδε το υπ΄αρ. πρωτ
18658/04-09-2019 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ. 18658/05-08-2019 αίτηση του
κου Χρυσανθακόπουλου Γεωργίου,
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, πλην του συμβούλου κ. Τρίψα Νικολάου που ψήφισε
λευκό, (αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο,
λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν
υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν
προσμετρείται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους) σύμφωνα με το
Άρθρο 89, παρ. 4 του Ν. 3852/2010) και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 88/2019
Λειτουργία Κοινοτήτων.
Ομόφωνα Εκφέρει
αρνητική γνώμη ως προς την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν
του καταστήματος του κ. Χρυσανθακόπουλου Γεωργίου επί της οδού Ρήγα
Φεραίου 152, διότι για το Δήμο Αιγιαλείας ισχύουν οι κάτωθι κανονιστικές
αποφάσεις:
• Με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
αποφασίστηκε ότι «εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων
χορηγείται ύστερα από αίτηση, μόνο σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν άδεια πολεοδομίας για πάρκιν
στην οικοδομή τους».
• Με την υπ’ αριθμ. 205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η οποία
τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 192/2007 αποφασίστηκε ότι «για το
σκέλος που αφορά την χορήγηση θέσης στάθμευσης σε ημιπληγικούς, 4/πληγικούς
και στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με ποσοστό αναπηρίας άνω του
80%».

Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2019
Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
09 Οκτωβρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 53
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα εννέα (09) Οκτωβρίου 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)Σωκράτη Μαυρίδη 7)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, 8)Μεσσήνη Ανδρέα και
9)Τρίψα Νικόλαο και 10) Παναγιώτη Ρέλλα μετά από την αριθ. πρωτ.:338/03-102019 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 προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε το μέλος της Κοινότητας Αιγίου κος.
Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας , 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 δέκα (10) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Άδεια τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής στην πλατεία
Mαχαίρα».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, κ.
Γεώργιος Γκιώνης, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) 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 22657/26-09-2019 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα: Άδεια τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής στην πλατεία PasteumΜαχαίρα.
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 22657/25-09-2019 αίτηση της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. Αιγιαλείας.
Σε συνεχεία του ανωτέρω σχετικού, και κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε
από την Υπηρεσία μας, γνωμοδοτούμε θετικά, στο να τοποθετηθεί μεταλλική
κατασκευή σε σχήμα φάλαινας στην πλατεία Pasteum-Μαχαίρα όπως φαίνεται στο
επισυναπτόμενο απόσπασμα Google Earth, με διαστάσεις μήκος=6,30 μέτρα,
πλάτος=2,00 μέτρα και ύψος 2,50 μέτρα(σύμφωνα με το έγγραφο της ΔΗ,Κ.ΕΠ.Α).
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης , είδε το
υπ΄αρ. πρωτ 22657/26-09-2019 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και το υπ΄αρ. πρωτ.1737/23-09-2019
έγγραφο της ΔΗ,Κ.ΕΠ.Α. Αιγιαλείας,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη ως προς την τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής σε σχήμα φάλαινας
στην πλατεία Pasteum-Μαχαίρα, με διαστάσεις μήκος=6,30 μέτρα, πλάτος=2,00
μέτρα και ύψος 2,50 μέτρα, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2019
Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
09 Οκτωβρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 54
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα εννέα (09) Οκτωβρίου 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)Σωκράτη Μαυρίδη 7)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, 8)Μεσσήνη Ανδρέα και
9)Τρίψα Νικόλαο και 10) Παναγιώτη Ρέλλα μετά από την αριθ. πρωτ.:338/03-102019 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 προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε το μέλος της Κοινότητας Αιγίου κος.
Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας , 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 δέκα (10) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:« Έγκριση άδειας ελεύθερης πρόσβασης σε είσοδο κατοικίας
επί της οδού Κ. Φανέλλη 4 ».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, κ.
Γεώργιος Γκιώνης, ανακοινώνει το έκτο (6ο) 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 21340/25-09-2019 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση άδειας ελεύθερης πρόσβασης στην είσοδο της κατοικίας της.
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 21340/11-09-2019 αίτηση της κας Κατσιβάλη Μαρίας με
τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αίτησης και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε
θετικά για την χορήγηση θέσης στάθμευσης και έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου στην
πόρτα της οικίας, ιδιοκτησία της κας Κατσιβάλη Μαρίας η οποία πάσχει από
ασθένειες που της επιφέρουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας 82%, σύμφωνα με την
γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της Διεύθυνσης Αναπηρίας 7
Ιατρικής της Εργασίας του Υποκ/ματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕΠ Τοπική Μονάδα Υγείας
Αγίου Αλεξίου, με αρ. επιτροπής: 09905/2016/12071.
Σας ενημερώνουμε ότι για το Δήμο Αιγιαλείας ισχύουν οι παρακάτω
κανονιστικές αποφάσεις:
• Με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου
αποφασίστηκε ότι «εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων
χορηγείται ύστερα από αίτηση, μόνο σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν άδεια πολεοδομίας για πάρκιν
στην οικοδομή τους».
• Με την υπ’ αριθμ. 205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η οποία
τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 192/2007 αποφασίστηκε ότι «για το
σκέλος που αφορά την χορήγηση θέσης στάθμευσης σε ημιπληγικούς, 4/πληγικούς
και στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με ποσοστό αναπηρίας άνω του
80%».
Η θέση που προτείνεται από την υπηρεσία μας για τη χορηγούμενη θέση είναι
έμπροσθεν της οικίας της κας Κατσιβάλη Μαρίας, η οποία βρίσκεται επί της οδού Κ.
Φανέλλη 4, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Για την ομαλή είσοδο-έξοδο στην οικίας της, προτείνεται η απαγόρευση στάσηςστάθμευσης έμπροσθεν αυτής και η τοποθέτηση μιας πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο
σημείο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.), όπως φαίνεται και στην συνημμένη φωτογραφία.
Τεχνικά η πρόσβαση θα επιτευχθεί με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του
οδοστρώματος σε μήκος 2,00 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης.
Η ενδιαφερόμενη έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Δήμου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησης της εν λόγω θέσης στάθμευσης.
Επίσης η ενδιαφερόμενη αιτείται τα υλικά και οι εργασίες όπως επιβαρύνουν τον
Δήμο.
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση μαζί με τα συνημμένα της και
παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, 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
21340/25-09-2019 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ. 1340/11-09-2019 αίτηση της κας
Κατσιβάλη Μαρίας με τα συνημμένα δικαιολογητικά,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη ως προς την χορήγηση θέσης στάθμευσης και έγκριση άδειας
εισόδου-εξόδου στην πόρτα της οικίας, ιδιοκτησία της κας Κατσιβάλη Μαρίας η
οποία πάσχει από ασθένειες που της επιφέρουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας 82%,
σύμφωνα με την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της
Διεύθυνσης Αναπηρίας 7 Ιατρικής της Εργασίας του Υποκ/ματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕΠ
Τοπική Μονάδα Υγείας Αγίου Αλεξίου, με αρ. επιτροπής: 09905/2016/12071.
Η θέση που προτείνεται για τη χορηγούμενη θέση, είναι έμπροσθεν της οικίας
της κας Κατσιβάλη Μαρίας, η οποία βρίσκεται επί της οδού Κ. Φανέλλη 4, στην
Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Για την ομαλή είσοδο-έξοδο στην οικίας της, προτείνεται η απαγόρευση
στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν αυτής και η τοποθέτηση μιας πινακίδας P-40, σε
ευδιάκριτο σημείο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.), όπως φαίνεται και στην συνημμένη
φωτογραφία.
Τεχνικά η πρόσβαση θα επιτευχθεί με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί
του οδοστρώματος σε μήκος 2,00 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσηςστάθμευσης.
Η ενδιαφερόμενη έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες
του Δήμου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησης της εν λόγω θέσης στάθμευσης.
Τέλος προτείνεται τα υλικά και οι εργασίες όπως επιβαρύνουν το Δήμο Αιγιαλείας
και οι εργασίες να πραγματοποιηθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2019
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
09 Οκτωβρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 55
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα εννέα (09) Οκτωβρίου 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)Σωκράτη Μαυρίδη 7)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, 8)Μεσσήνη Ανδρέα και
9)Τρίψα Νικόλαο και 10) Παναγιώτη Ρέλλα μετά από την αριθ. πρωτ.:338/03-102019 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 προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε το μέλος της Κοινότητας Αιγίου κος.
Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας , 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 δέκα (10) 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 έβδομο (7ο) 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
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, 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. πρωτ 16284/17-07-2019 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ. 16284 αίτηση της κας
Παπαδοπούλου Πηνελόπης,
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, ψηφίσανε ως εξής: θετικά οι κ.κ. 1)Πρόεδρος
Γκιώνης Γεώργιος, 2) Ιωάννης Γιδάς, 3) Θεοφάνη Ραμπαβίλας, 4)Διονύσιος
Λουκόπουλος, 5)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, και 6)Ανδρέας Μεσσήνης και
7)Παναγιώτης Ρέλλας, αρνητικά 1)Αθανάσιος Κάλπης και 2)Σωκράτης Μαυρίδης,
λευκό 1)Τρίψας Νικόλαος (αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει
λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του
δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν
προσμετρείται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους) σύμφωνα με το
Άρθρο 89, παρ. 4 του Ν. 3852/2010) και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 88/2019
Λειτουργία Κοινοτήτων, συνεπώς σε σύνολο 10 μελών καταμετρούνται 7 θετικοί
ψήφοι και 2 αρνητικοί συνεπώς:
Κατά Πλειοψηφία Εκφέρει
θετική γνώμη ως προς την υποβάθμιση του πεζοδρομίου, σε μήκος 3,00
μέτρων, έμπροσθεν του ισόγειου χώρου στάθμευσης της κας. Παπαδοπούλου
Πηνελόπης, επί της οδού Αγιαλέως 6, στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
η οποία έχει από το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγίου την αρ. 276/2007 απόφαση για
απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας της για την διευκόλυνση εισόδουεξόδου στο ιδιωτικό παρκινγ.
Οι εργασίες για την υποβάθμιση του πεζοδρομίου θα πραγματοποιηθούν
με έξοδα της αιτούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2019

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
09 Οκτωβρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 56
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» επί των οδών Ν. Πλαστήρα και Κανελλοπούλου του Δήμου Αιγιαλείας,
σήμερα εννέα (09) Οκτωβρίου 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)Σωκράτη Μαυρίδη 7)Αδαμαντία Παρίση-Μπέσκου, 8)Μεσσήνη Ανδρέα και
9)Τρίψα Νικόλαο και 10) Παναγιώτη Ρέλλα μετά από την αριθ. πρωτ.:338/03-102019 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 προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε το μέλος της Κοινότητας Αιγίου κος.
Αλέξανδρος-Φάμπιο Κοιλιας , 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 δέκα (10) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:« Περί παραχώρησης της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, στην
Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού για τη διοργάνωση του 2ου Ralli
Regularity Μόντε Βοστίτσα, για τις ημερομηνίες 26-27/10-2019».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, κ.
Γεώργιος Γκιώνης, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) 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 της υπ΄αρ. πρώτ. 22932/27-09-2019 αίτησης της Αγωνιστικής Λέσχης
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού(Α.Λ.Μ.Α.-ΑΙΓΙΟΥ), η οποία έχει ως εξής:

Το αθλητικό σωματείο ΑΛ.Μ.Α.-ΑΙΓΙΟΥ ύστερα από έγκριση των αρμοδίων
αρχών και της Ομοσπονδίας ΟΜΑΕ, διοργανώνει την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019
τον αγώνα του πανελλήνιου πρωταθλήματος RALLY REGULARITY με ονομασία 2ο
RALLY REGULARITY MONTE ΒΟΣΤΙΤΣΑ.
Για τις ανάγκες του αγώνα παρακαλούμε να μας διαθέσετε τον περιβάλλον
χώρο της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, από το Σάββατο 26 Οκτωβρίου και ώρα
05:00μ.μ. μέχρι την Κυριακή 27 Οκτωβρίου και ώρα 06:00μμ.
Παράλληλα σας ζητάμε να μας ανοίξετε τα κολωνάκια στην οδό Ρωμανιώλη την
Κυριακή 27 Οκτωβρίου από τις 7:30π.μ. μέχρι τις 6:00μμ προκειμένου να διέλθουν
τα αυτοκίνητα στον χώρο και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για φώτα και
μικροφωνική εγκατάσταση.
Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε εκ των
προτέρων.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Γκιώνης , είδε την
υπ΄αρ. πρωτ. 22932/27-09-2019 αίτηση της Αγωνιστικής Λέσχης Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού(Α.Λ.Μ.Α.-ΑΙΓΙΟΥ),
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 διάθεση των οδών Ρωμανιώλη και Βασιλέως Γεωργίου
της Κοινότητας Αιγίου, από το Σάββατο 26 Οκτωβρίου και ώρα 17:00μ.μ. έως την
Κυριακή 27 Οκτωβρίου και ώρα 18:00μμ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την
είσοδο και τον τερματισμό των αυτοκινήτων καθώς και την απονομή των επάθλων
στους νικητές του 2ου Rally Rregularity Mόντε Βοστίτσα.
Η παρούσα δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες άδειες που χορηγούνται από συναρμόδιες
υπηρεσίες και προβλέπονται για την τέλεση των υπόψη αγώνων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2019
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

