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ΑΠΟΦΑΣΗ 63
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα επτά (7) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3)Βελαώρα Βασιλική, 4)Γιδά Ιωάννη,
5)Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6)Κούρτη Θεόδωρο, 7)Μπούλη Αντώνιο και
8)Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ μετά από την αριθ.πρωτ.:327/1.10.2015
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του
άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Κάλπης Αθανάσιος και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 οκτώ (8) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Πρόταση πεζοδρόμησης της οδού «Φιλίας».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Εκτός
Ημερησίας Διάταξης και διαβάζει την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Η οδός «ΦΙΛΙΑΣ» είναι ένας δρόμος κάθετος επί της Μητροπόλεως, μήκους
15 περίπου μέτρων, που χρησιμοποιείται επί το πλείστον ως χώρος στάθμευσης
των οχημάτων, χωρίς να χρήζει ιδιάζουσας σημασίας για τη διέλευσή τους στο
κέντρο της πόλης του Αιγίου και προτείνεται η πεζοδρόμησή του, ως ένα έργο
λειτουργικότερο και ελκυστικότερο από αισθητικής πλευράς για το κέντρο της
πόλης του Αιγίου, χωρίς καμία σημαντική αλλαγή στις ισχύουσες ως σήμερα
ρυθμίσεις του κυκλοφοριακού ιστού της πόλης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, σύμφωνα με την οποία η οδός «ΦΙΛΙΑΣ» είναι ένας δρόμος κάθετος επί
της Μητροπόλεως, μήκους 15 περίπου μέτρων, που χρησιμοποιείται επί το
πλείστον ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων, χωρίς να χρήζει ιδιάζουσας
σημασίας για τη διέλευσή τους στο κέντρο της πόλης του Αιγίου, προτείνεται η
πεζοδρόμησή του ως ένα έργο λειτουργικότερο και ελκυστικότερο από αισθητικής
πλευράς για το κέντρο της πόλης του Αιγίου, χωρίς καμία σημαντική αλλαγή στις
ισχύουσες ως σήμερα ρυθμίσεις του κυκλοφοριακού ιστού της πόλης, καθώς
επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από διαλογική
συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης περί πεζοδρόμησης της οδού «Φιλίας».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2015
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα επτά (7) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3)Βελαώρα Βασιλική, 4)Γιδά Ιωάννη,
5)Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6)Κούρτη Θεόδωρο, 7)Μπούλη Αντώνιο και
8)Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ μετά από την αριθ.πρωτ.:327/1.10.2015
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του
άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Κάλπης Αθανάσιος και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 οκτώ (8) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Μονοδρόμηση της οδού Μεσσηνέζης».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέμα Εκτός
Ημερησίας Διάταξης και διαβάζει την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Με αίτησή τους οι κάτοικοι της οδού Μεσσηνέζης αιτούνται περί
μονοδρόμησης της ανωτέρω οδού, με είσοδος από Μητροπόλεως ώστε οι κάτοικοι,
οι επαγγελματίες και οι καταστηματάρχες να διευκολυνθούν στις καθημερινές τους
μετακινήσεις, οι οποίες με την υπάρχουσα διπλής κατεύθυνσης κατάσταση,
γίνονται δύσκολες, δημιουργούνται εντάσεις, καθυστερήσεις και μικροατυχήματα.
Δεδομένου της ύπαρξης πολλών παρκαρισμένων αυτοκινήτων, οι οδηγοί
αναγκάζονται να κάνουν αρκετές μανούβρες μέχρι να βρεθεί ελεύθερη και εύκολη
διέλευση.
Η αμέσως επόμενη οδός Δεσποτοπούλου είναι έξοδος προς την οδό
Μητροπόλεως οπότε και εξ αυτού του λόγου, είναι αναγκαία η μονοδρόμηση και ο
ορισμός ως είσοδος μόνο από Μητροπόλεως της οδού Μεσσηνέζης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου της Δ.Κ. Αιγίου κ. Ανδρέας Σ.
Σοφέτη, σύμφωνα με την οποία οι κάτοικοι της οδού Μεσσηνέζης αιτούνται περί
μονοδρόμησης της ανωτέρω οδού, με είσοδος από Μητροπόλεως ώστε οι κάτοικοι,
οι επαγγελματίες και οι καταστηματάρχες να διευκολυνθούν στις καθημερινές τους
μετακινήσεις, οι οποίες με την υπάρχουσα διπλής κατεύθυνσης κατάσταση,
γίνονται δύσκολες, δημιουργούνται εντάσεις, καθυστερήσεις και μικροατυχήματα.
Δεδομένου της ύπαρξης πολλών παρκαρισμένων αυτοκινήτων, οι οδηγοί
αναγκάζονται να κάνουν αρκετές μανούβρες μέχρι να βρεθεί ελεύθερη και εύκολη
διέλευση.

Η αμέσως επόμενη οδός Δεσποτοπούλου είναι έξοδος προς την οδό
Μητροπόλεως οπότε και εξ αυτού του λόγου, είναι αναγκαία η μονοδρόμηση και ο
ορισμός ως είσοδος μόνο από Μητροπόλεως της οδού Μεσσηνέζης, καθώς επίσης
και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από διαλογική
συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης περί μονοδρόμηση της οδού Μεσσηνέζης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2015
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα επτά (7) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3)Βελαώρα Βασιλική, 4)Γιδά Ιωάννη,
5)Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6)Κούρτη Θεόδωρο, 7)Μπούλη Αντώνιο και
8)Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ μετά από την αριθ.πρωτ.:327/1.10.2015
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του
άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Κάλπης Αθανάσιος και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 οκτώ (8) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα του κ. Ροδόπουλου Δημοσθένη περί
τοποθέτησης ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Κορίνθου 2».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Mε αίτησή του ο κ. Ροδόπουλος Δημοσθένης αιτείται περί τοποθέτησης
ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Κορίνθου 2, στο πρατήριο υγρών καυσίμων
που διαθέτει ο ίδιος.
Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Αιγιαλείας, η στάση στάθμευση επί της οδού Κορίνθου 2 και συγκεκριμένα
μπροστά από τη νησίδα του βενζινάδικου, απαγορεύεται από τον κώδικα οδικής
κυκλοφορίας.
Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί αρνητικά για την τοποθέτηση ελαστικών
οριοδεικτών και αντί αυτού προτείνει την διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή
απαγόρευσης στάθμευσης στο εν λόγω σημείο. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί
η ομαλή έξοδος από το βενζινάδικο (χωρίς παρεμπόδιση της ορατότητας) προς το
δρόμο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αιγίου κ.
Ανδρέας Σ. Σοφέτης στα μέλη του, με την οποία ο κ. Ροδόπουλος Δημοσθένης
αιτείται περί τοποθέτησης ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Κορίνθου 2, στο
πρατήριο υγρών καυσίμων που διαθέτει ο ίδιος και κατόπιν αυτοψίας που
πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας, η στάση
στάθμευση επί της οδού Κορίνθου 2 και συγκεκριμένα μπροστά από τη νησίδα του
βενζινάδικου, απαγορεύεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί αρνητικά για την τοποθέτηση ελαστικών
οριοδεικτών και αντί αυτού προτείνει την διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή
απαγόρευσης στάθμευσης στο εν λόγω σημείο. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί
η ομαλή έξοδος από το βενζινάδικο (χωρίς παρεμπόδιση της ορατότητας) προς το
δρόμο, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση αρνητικής του γνώμης στο αίτημα του κ. Ροδόπουλου
Δημοσθένη για την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών και αντί αυτού προτείνεται
η διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή απαγόρευσης στάθμευσης στο εν λόγω σημείο.
Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η ομαλή έξοδος από το βενζινάδικο (χωρίς
παρεμπόδιση της ορατότητας) προς το δρόμο, σύμφωνα και με την εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2015
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ΑΠΟΦΑΣΗ 66
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα επτά (7) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3)Βελαώρα Βασιλική, 4)Γιδά Ιωάννη,
5)Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6)Κούρτη Θεόδωρο, 7)Μπούλη Αντώνιο και
8)Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ μετά από την αριθ.πρωτ.:327/1.10.2015
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του
άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Κάλπης Αθανάσιος και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 οκτώ (8) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα της κας Stevastivanova Irina περί
χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ι. Βασιλειάδη»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Mε αίτησή της η κα Stevastivanova Irina αιτείται περί χορήγησης θέσης
στάθμευσης επί της οδού Ι. Βασιλειάδη (πρώην περιμετρικής), καθότι διαμένει σε
μισθωμένη μεζονέτα επί της οδού περιμετρικής 42Β που διαθέτει πάρκινγκ στο
οποίο δεν έχει πρόσβαση λόγω της παρακείμενης πλατείας.
Αιτείται την χρήση του πάρκινγκ αφήνοντας τον κοινόχρηστο χώρο της
πλατείας σε ελεύθερη χρήση και προσπελάσιμο σε κάθε πολίτη, καθότι είναι
μητέρα τριών (3) ανήλικων τέκνων και χρειάζεται χώρο στάθμευσης για τις
ανάγκες των παιδιών της.
Κατόπιν αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας σχετικά με
την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης στην οδό Ι. Κουτσοχέρα στην
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου περί «έγκρισης παραχώρησης θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτων ύστερα από αίτηση μόνο σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν άδεια πολεοδομίας για
πάρκινγκ στην οικοδομή τους» καθώς και της υπ’ αριθμ. 205/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ΄αριθμ.
192/2007, 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%», γνωμοδοτεί αρνητικά στο αίτημα της κας
Stevastivanova Irina.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αιγίου κ.
Ανδρέας Σ. Σοφέτης στα μέλη του, με την οποία η κα Stevastivanova Irina αιτείται
περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ι. Βασιλειάδη (πρώην
περιμετρικής), καθότι διαμένει σε μισθωμένη μεζονέτα επί της οδού περιμετρικής
42Β που διαθέτει πάρκινγκ στο οποίο δεν έχει πρόσβαση λόγω της παρακείμενης
πλατείας και ζητά τη χρήση του πάρκινγκ αφήνοντας τον κοινόχρηστο χώρο της
πλατείας σε ελεύθερη χρήση και προσπελάσιμο σε κάθε πολίτη, καθότι είναι
μητέρα τριών (3) ανήλικων τέκνων και χρειάζεται χώρο στάθμευσης για τις
ανάγκες των παιδιών της.
Κατόπιν αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας σχετικά με
την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης στην οδό Ι. Κουτσοχέρα στην
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου περί «έγκρισης παραχώρησης θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτων ύστερα από αίτηση μόνο σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν άδεια πολεοδομίας για
πάρκινγκ στην οικοδομή τους» καθώς και της υπ’ αριθμ. 205/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ΄αριθμ.
192/2007, 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%», γνωμοδοτεί αρνητικά στο αίτημα της κας
Stevastivanova Irina.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από διαλογική
συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση αρνητικής του γνώμης στο αίτημα της κας Stevastivanova
Irina περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ι. Βασιλειάδη (πρώην
περιμετρικής), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2015
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
7 Οκτωβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 67
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα επτά (7) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3)Βελαώρα Βασιλική, 4)Γιδά Ιωάννη,
5)Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6)Κούρτη Θεόδωρο, 7)Μπούλη Αντώνιο και
8)Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ μετά από την αριθ.πρωτ.:327/1.10.2015
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του
άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Κάλπης Αθανάσιος και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 οκτώ (8) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα του κ. Βασιλείου Κωνσταντίνου περί
χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σολωμού 1».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Mε αίτησή του ο κ. Βασιλείου Κωνσταντίνου αιτείται περί παραχώρησης
θέσης στάθμευσης στην οδό Σολωμού 1 στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου για την
εξυπηρέτηση των ασθενών που αδυνατούν να κινηθούν ως πεζοί λόγο
προβλημάτων υγείας προς το φυσικοθεραπευτήριο που διατηρεί.
Κατόπιν αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας σχετικά με
την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης στην οδό Σολωμού 1 στην Δημοτική
Κοινότητα Αιγίου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου περί «έγκρισης παραχώρησης θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτων ύστερα από αίτηση μόνο σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν άδεια πολεοδομίας για
πάρκινγκ στην οικοδομή τους» καθώς και της υπ’ αριθμ. 205/2007 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ΄αριθμ.
192/2007, 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 Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί αρνητικά στο αίτημα κ.
Βασιλείου Κωνσταντίνου περί
χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού
Σολωμού 1.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αιγίου κ.
Ανδρέας Σ. Σοφέτης στα μέλη του, με την οποία ο κ. Βασιλείου Κωνσταντίνου

αιτείται περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης στην οδό Σολωμού 1 στην Δημοτική
Κοινότητα Αιγίου για την εξυπηρέτηση των ασθενών που αδυνατούν να κινηθούν
ως πεζοί λόγο προβλημάτων υγείας προς το φυσικοθεραπευτήριο που διατηρεί και
κατόπιν αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας σχετικά με την
παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης στην οδό Σολωμού 1 στην Δημοτική
Κοινότητα Αιγίου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 192/2007 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου περί «έγκρισης παραχώρησης θέσης στάθμευσης
αυτοκινήτων ύστερα από αίτηση μόνο σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
στους ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν άδεια πολεοδομίας για
πάρκινγκ στην οικοδομή τους» καθώς και της υπ’ αριθμ. 205/2007 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ΄αριθμ.
192/2007, 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 Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί αρνητικά στο αίτημα κ.
Βασιλείου Κωνσταντίνου περί
χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού
Σολωμού 1.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από διαλογική
συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση αρνητικής του γνώμης στο αίτημα του κ. Βασιλείου
Κωνσταντίνου περί χορήγησης θέσης στάθμευσης στην οδό Σολωμού 1 και
προτείνει την τοποθέτηση πινακίδας «προσωρινής στάσης», για την επιβίβαση και
αποβίβαση των ασθενών, τηρώντας την απαιτούμενη απόσταση από το φωτεινό
σηματοδότη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2015
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
7 Οκτωβρίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 68
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου
Αιγιαλείας, σήμερα επτά (7) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Ανδρέα
Σοφέτη Πρόεδρο, 2)Αλεξόπουλο Γεώργιο, 3)Βελαώρα Βασιλική, 4)Γιδά Ιωάννη,
5)Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 6)Κούρτη Θεόδωρο, 7)Μπούλη Αντώνιο και
8)Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ μετά από την αριθ.πρωτ.:327/1.10.2015
πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του
άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξόπουλος
Παναγιώτης, Κάλπης Αθανάσιος και Μουντζουρούλια Μαρία, 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 οκτώ (8) μέλη , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο.
Για το αντικείμενο: «Στο αίτημα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου περί:
α) Διαγράμμισης διέλευσης πεζών
β) Αντικατάστασης κολωνακίων διέλευσης πεζών
γ)Κίτρινης διαγράμμισης στις εισόδους του σχολείου για απαγόρευση
στάθμευσης αυτοκινήτων
δ) Κοπή δέντρου στην είσοδο του σχολείου επί της οδού
Μελετοπούλων,
η
οποία
είναι
αλληλένδετο
κομμάτι
με
τη
διαγράμμιση».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σ. Σοφέτης, ανακοινώνει το έκτο (6 ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου με αίτημά του, αιτείται την διαγράμμιση
διέλευσης των πεζών επί των οδών Ρωμανιώλη, Αιγιαλέως και Β. Κωνσταντίνου,
για τους εξής λόγους:
Οι παλιές διαγραμμίσεις έχουν σβηστεί με συνέπεια να μην είναι ορατές,
δυσκολεύοντας οδηγούς και πεζούς. Καθότι οι συγκεκριμένες διαβάσεις είναι και
διαβάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου και τίθεται θέμα ασφάλειας των μαθητών,
απαιτείται η επανατοποθέτηση κολωνακίων για την απαγόρευση στάθμευσης
αυτοκινήτων πάνω στις γραμμές διέλευσης, καθώς και κίτρινης διαγράμμισης για
την απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων στις εισόδους του σχολείου, επί των
οδών Ρωμανιώλη και Β. Κωνσταντίνου. Κρίνεται επίσης αναγκαία η κοπή δέντρου
στην είσοδο του σχολείου επί της οδού Μελετοπούλων, η οποία είναι αλληλένδετο
κομμάτι με τη διαγράμμιση, διότι εμποδίζει την είσοδο ανάλογων οχημάτων σε
περιπτώσεις ατυχήματος, φυσικών καταστροφών, καθώς και κλάδεμα του μεγάλου
πλατάνου που υπάρχει στην πίσω αυλή του σχολείου, καθότι το συγκεκριμένο
δέντρο έχει ξερά κλαδιά που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος και είναι επικίνδυνα για
τους μαθητές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε την εισήγηση που διάβασε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αιγίου κ.
Ανδρέας Σ. Σοφέτης στα μέλη του, με την οποία το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
αιτείται την διαγράμμιση διέλευσης των πεζών επί των οδών Ρωμανιώλη,
Αιγιαλέως και Β. Κωνσταντίνου, για τους εξής λόγους:
Οι παλιές διαγραμμίσεις έχουν σβηστεί με συνέπεια να μην είναι ορατές,
δυσκολεύοντας οδηγούς και πεζούς. Καθότι οι συγκεκριμένες διαβάσεις είναι και
διαβάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου και τίθεται θέμα ασφάλειας των μαθητών,
απαιτείται η επανατοποθέτηση κολωνακίων για την απαγόρευση στάθμευσης
αυτοκινήτων πάνω στις γραμμές διέλευσης, καθώς και κίτρινης διαγράμμισης για
την απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινήτων στις εισόδους του σχολείου, επί των
οδών Ρωμανιώλη και Β. Κωνσταντίνου. Κρίνεται επίσης αναγκαία η κοπή δέντρου
στην είσοδο του σχολείου επί της οδού Μελετοπούλων, η οποία είναι αλληλένδετο
κομμάτι με τη διαγράμμιση, διότι εμποδίζει την είσοδο ανάλογων οχημάτων σε
περιπτώσεις ατυχήματος, φυσικών καταστροφών, καθώς και κλάδεμα του μεγάλου
πλατάνου που υπάρχει στην πίσω αυλή του σχολείου, καθότι το συγκεκριμένο
δέντρο έχει ξερά κλαδιά που βρίσκονται σε μεγάλο ύψος και είναι επικίνδυνα για
τους μαθητές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδ. ε του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ87/τ.Α./07.06.2010), το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου, μετά από διαλογική
συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την έκφραση θετικής του γνώμης στο αίτημα του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Αιγίου περί:
α) Διαγράμμισης διέλευσης πεζών
β) Αντικατάστασης των κολωνακίων διέλευσης πεζών
γ)Κίτρινης διαγράμμισης στις εισόδους του σχολείου για απαγόρευση
στάθμευσης αυτοκινήτων
δ) Κοπή δέντρου στην είσοδο του σχολείου επί της οδού Μελετοπούλων, η
οποία είναι αλληλένδετο κομμάτι με τη διαγράμμιση».
Ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 68/2015
Τα Μέλη

