ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ισάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδσξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξση.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ησλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε , θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «ύζηαζε επηηροπής ειέγτοσ ζτεηηθά κε ηελ
θαηάιευε τώροσ ηφλ περηπηέρφλ ζηα επηηρεπόκελα όρηα, ηες Δ.Ε. Αηγίοσ»
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην ηέηαξην (4ν) ζέκα Δθηόο
Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα εληάζζεηαη πξνο ζπδήηεζε πεξί ζύζηαζεο
επηηξνπήο ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάιεςε ρώξνπ ησλ πεξηπηέξσλ ζηα
επηηξεπόκελα όξηα, ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ.
Μεηά από απηά θαιείηαη ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 83 παξ. 2 εδ. η ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.Α./07.06.2010).
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζηε ζύζηαζεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάιεςε ρώξνπ
ησλ πεξηπηέξσλ ζηα επηηξεπόκελα όξηα, ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, θαζώο επίζεο θαη ηηο
δηαηάμεηο
ηνπ
άξζξνπ
83
παξ.
2
εδ.
η
ηνπ
Ν.
3852/2010
(Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Αποθαζίδεη Οκόθφλα
Τελ έθθξαζε ζεηηθήο ηνπ γλώκεο, πεξί ζύζηαζεο επηηξνπήο ειέγρνπ
ζρεηηθά κε ηελ θαηάιεςε ρώξνπ ησλ πεξηπηέξσλ ζηα επηηξεπόκελα όξηα, ηεο Γ.Δ.
Αηγίνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 4/2016
Ο Πρόεδρος
Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ιωάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδωξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξωη.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ηωλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε , θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «ηελ αίηεζε ηοσ θ. Άγγειοσ Αγγειόποσιοσ περί
θοπής θσπαρηζζηού επί ηοσ Κοηλοηηθού Κοηκεηερίοσ Δ.Κ. Αηγίοσ ηοσ Δήκοσ
Αηγηαιείας»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην πξώην (1ν) ζέκα Ηκεξεζίαο
Γηάηαμεο θαη δηαβάδεη ηελ αίηεζε ηνπ θ. Άγγεινπ Αγγειόπνπινπ, ε νπνία έρεη ωο
εμήο:
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Με αίηεζή ηνπ ν θ. Άγγεινο Αγγειόπνπινο, αηηείηαη πεξί θνπήο θππαξηζζηνύ
επί ηνπ Κνηλνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ Γ.Δ. Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
Μεηά από απηά θαιείηαη ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθωλα κε
ην άξζξν 82 εδ. ζη ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.Α./07.06.2010).
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζην αίηεκα ηνπ θ. Άγγεινπ Αγγειόπνπινπ πεξί θνπήο θππαξηζζηνύ επί
ηνπ Κνηλνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ Γ.Κ. Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, θαζώο επίζεο θαη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 εδ. ζη ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010),
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Αποθαζίδεη Οκόθωλα

Τελ έθθξαζε ζεηηθήο ηνπ γλώκεο, πεξί θνπήο θππαξηζζηνύ επί ηνπ
Κνηλνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ Γ.Κ. Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
Η απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 5/2016
Ο Πρόεδρος
Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ιωάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδωξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξωη.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ηωλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε , θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «ηελ αίηεζε ηες θας Πελειόπες Μποηίλε περί θοπής
θσπαρηζζηώλ επί ηοσ Κοηλοηηθού Κοηκεηερίοσ Δ.Κ. Αηγίοσ ηοσ Δήκοσ
Αηγηαιείας»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην δεύηεξν (2ν) ζέκα Ηκεξεζίαο
Γηάηαμεο θαη δηαβάδεη ηελ αίηεζε ηεο θαο Πελειόπεο Μπνηίλε, ε νπνία έρεη ωο
εμήο:
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Με αίηεζή ηεο ε θα Πελειόπε Μπνηίλε, αηηείηαη πεξί θνπήο θππαξηζζηώλ επί
ηνπ Κνηλνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ Γ.Δ. Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
Μεηά από απηά θαιείηαη ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθωλα κε
ην άξζξν 82 εδ. ζη ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.Α./07.06.2010).
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζην αίηεκα ηεο θαο Πελειόπεο Μπνηίλε πεξί θνπήο θππαξηζζηώλ επί
ηνπ Κνηλνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ Γ.Κ. Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, θαζώο επίζεο θαη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 εδ. ζη ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010),
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Αποθαζίδεη Οκόθωλα
Τελ έθθξαζε ζεηηθήο ηνπ γλώκεο, πεξί θνπήο θππαξηζζηώλ επί ηνπ
Κνηλνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ Γ.Κ. Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
Η απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 6/2016

Ο Πρόεδρος

Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ισάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδσξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξση.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ησλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «ηελ αίηεζε ηες θας Κσρηάθε Αζαλαζίας περί
ασηουίας ζηε περηοτή Μσρηηά Αηγίοσ»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην ηξίην (3ν) ζέκα Ηκεξεζίαο
Γηάηαμεο θαη δηαβάδεη ηελ αίηεζε ηεο θαο Κπξηάθε Αζαλαζίαο, ε νπνία έρεη σο
εμήο:
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Με αίηεζή ηεο ε θα Κπξηάθε Αζαλαζία, αηηείηαη πεξί απηνςίαο ζηε πεξηνρή
Μπξηηάο Αηγίνπ.
Η Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο κε ην αξηζκ. πξση.:
34762/8.12.2015 απεθάλζε όηη ε ελ ιόγσ νδόο δελ πξνθύπηεη όηη είλαη δεκνηηθή.
Μεηά από απηά θαιείηαη ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 83 παξ. 2 εδ. γ, δ ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.Α./07.06.2010).
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζην αίηεκα ηεο θαο Κπξηάθε Αζαλαζίαο, πεξί απηνςίαο ζηε πεξηνρή
Μπξηηάο Αηγίνπ θαη ζύκθσλα κε ηε γλσκνδόηεζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ Αηγηαιείαο, κε ηελ νπνία απεθάλζε όηη ε ελ ιόγσ νδόο δελ πξνθύπηεη όηη
είλαη δεκνηηθή, θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 2 εδ. γ, δ ηνπ
Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Αποθαζίδεη Οκόθφλα
Σπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
Η απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 7/2016

Ο Πρόεδρος

Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ιωάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδωξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξωη.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ηωλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ην αληηθείκελν: «ην αίηεκα ηεο θαο Μαξίαο Καξαθώζηα πεξί
ρνξήγεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο αηόκνπ κε πνζνζηό αλαπεξίαο επί ηεο νδνύ
Αλαπαύζεωο 37, έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηεο»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην ηέηαξην (4ν) ζέκα Ηκεξεζίαο
Γηάηαμεο θαη δηαβάδεη ηελ αίηεζε ηεο θαο Μαξίαο Καξαθώζηα, ε νπνία έρεη ωο
εμήο:
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Με αίηεζή ηεο ε θα Μαξία Καξαθώζηα, αηηείηαη πεξί ρνξήγεζεο ζέζεο
ζηάζκεπζεο αηόκνπ κε πνζνζηό αλαπεξίαο επί ηεο νδνύ Αλαπαύζεωο 37,
έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηεο.
Η Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο κε ην αξηζκ. πξωη.:
46753/21.12.2015 απεθάλζε ζεηηθά γηα ηελ ρνξήγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ζηελ θα
Καξαθώζηα Μαξία , γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ αλαγθώλ ηνπ παηέξα ηεο θ.
Καξαθώζηα Γεώξγηνπ, ν νπνίνο θαηνηθεί καδί ηεο θαη πάζρεη από αζζέλεηεο πνπ ηνπ
επηθέξνπλ πνζνζηό αλαπεξίαο 95%, ζύκθωλα κε ηελ από 23-4-2014
Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο ηεο Γ/λζεο Αλαπεξίαο θαη Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ην ΙΚΑ.
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη γηα ην Γήκν Αηγηαιείαο ηζρύνπλ νη παξαθάηω
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο:
 Με ηην σπαριθμ.192/2007 απόθαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ
Αιγίοσ αποθαζίζηηκε όηι εγκρίνεηαι η παρατώρηζη θέζης
ζηάθμεσζης ασηοκινήηων τορηγείηαι ύζηερα από αίηηζη, μόνο ζε
άηομα
με
Ειδικές
Ανάγκες
(Α.Μ.Ε.Α.)ζηοσς
ημιπληγικούς,



4/πληγικούς και ζε όζοσς έτοσν άδεια πολεοδομίας για πάρκιν ζηην
οικοδομή ηοσς.
Με ηην σπαριθμ 205/2008 απόθαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ
Αιγίοσ η οποία ηροποποιεί και ζσμπληρώνει ηην σπαριθμ. 192/2007
αποθαζίζηηκε όηι για ηο ζκέλος ποσ αθορά ηην τορήγηζη θέζης
ζηάθμεσζης ζε ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και ζηα άηομα με Ειδικές
Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με ποζοζηό αναπηρίας άνω ηοσ 80%.

Η ζέζε πνπ πξνηείλεηαη από ηελ ππεξεζία καο γηα ηελ ρνξεγνύκελε ζέζε
ζηάζκεπζεο είλαη έκπξνζζελ ηεο θαηνηθίαο πνπ δηακέλεη ε θα Καξαθώζηα Μαξία. Η
ζέζε ζηάζκεπζεο ζα νξηνζεηεζεί κε δηαγξάκκηζε επί ηνπ νδνζηξώκαηνο
δηαζηάζεωλ 2,50 ρ 5,50 κέηξωλ, ελώ ζα ηνπνζεηεζεί θαη πηλαθίδα επί ζηύινπ
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε πηλαθίδα ηνπ νρήκαηνο εμππεξέηεζεο θαη ν αξηζκόο
ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Όιεο νη πεξηγξαθόκελεο εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε έμνδα ηνπ
αηηνύληνο.
Μεηά από απηά θαιείηαη ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθωλα κε ην
άξζξν 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.Α./07.06.2010).
Σν πκβνύιην ηεο Δ.Κ. Αηγίνπ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζην αίηεκα ηεο θαο Μαξίαο Καξαθώζηα, πεξί ρνξήγεζεο ζέζεο
ζηάζκεπζεο αηόκνπ κε πνζνζηό αλαπεξίαο επί ηεο νδνύ Αλαπαύζεωο 37,
έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηεο θαη ζύκθωλα κε ηε γλωκνδόηεζε ηεο Τερληθήο
Υπεξεζίαο όηη γηα ην Γήκν Αηγηαιείαο ηζρύνπλ νη παξαθάηω θαλνληζηηθέο
απνθάζεηο:
 Με ηην σπαριθμ.192/2007 απόθαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ
Αιγίοσ αποθαζίζηηκε όηι εγκρίνεηαι η παρατώρηζη θέζης
ζηάθμεσζης ασηοκινήηων τορηγείηαι ύζηερα από αίηηζη, μόνο ζε
άηομα
με
Ειδικές
Ανάγκες
(Α.Μ.Ε.Α.)ζηοσς
ημιπληγικούς,
4/πληγικούς και ζε όζοσς έτοσν άδεια πολεοδομίας για πάρκιν ζηην
οικοδομή ηοσς.
 Με ηην σπαριθμ 205/2008 απόθαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ
Αιγίοσ η οποία ηροποποιεί και ζσμπληρώνει ηην σπαριθμ. 192/2007
αποθαζίζηηκε όηι για ηο ζκέλος ποσ αθορά ηην τορήγηζη θέζης
ζηάθμεσζης ζε ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και ζηα άηομα με Ειδικές
Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με ποζοζηό αναπηρίας άνω ηοσ 80%.
Η ζέζε πνπ πξνηείλεηαη από ηελ ππεξεζία καο γηα ηελ ρνξεγνύκελε ζέζε
ζηάζκεπζεο είλαη έκπξνζζελ ηεο θαηνηθίαο πνπ δηακέλεη ε θα Καξαθώζηα Μαξία. Η
ζέζε ζηάζκεπζεο ζα νξηνζεηεζεί κε δηαγξάκκηζε επί ηνπ νδνζηξώκαηνο
δηαζηάζεωλ 2,50 ρ 5,50 κέηξωλ, ελώ ζα ηνπνζεηεζεί θαη πηλαθίδα επί ζηύινπ
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε πηλαθίδα ηνπ νρήκαηνο εμππεξέηεζεο θαη ν αξηζκόο
ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Όιεο νη πεξηγξαθόκελεο εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε έμνδα ηνπ
αηηνύληνο.
Καζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Ν. 3852/2010
(Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Απνθαζίδεη Οκόθωλα
Τελ έθθξαζε ζεηηθήο ηνπ γλώκεο ζην αίηεκα ηεο θαο Μαξίαο Καξαθώζηα,
πεξί ρνξήγεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο αηόκνπ κε πνζνζηό αλαπεξίαο επί ηεο νδνύ
Αλαπαύζεωο 37, έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηεο ζύκθωλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Τερληθήο
Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 8/2016
Ο Πξόεδξνο

Σα κέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ιωάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδωξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξωη.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ηωλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «ηελ αίηεζε ηωλ θ.θ. Πέηροσ θαη Νίηζας
Μεηροπούιοσ περί ολοκαηοζεζίας παιαηού αγροηηθού δρόκοσ από ηο
παράδροκο ηες εζληθής οδού προς ηο τωρηό Κούκαρε παράιιεια κε
Μπούθοσ Λαγθάδα, κε προηεηλόκελε ολοκαζία «Νηθόιαοσ Μητ.
Μεηρόποσιοσ»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην πέκπην (5ν) ζέκα Ηκεξεζίαο
Γηάηαμεο, θαη ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ, ωο εμήο:
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Με αίηεζή ηνπο, νη θ.θ. Πέηξνο θαη Νίηζα Μεηξνπνύινπ, αηηνύληαη πεξί
νλνκαηνζεζίαο παιαηνύ αγξνηηθνύ δξόκνπ από ην παξάδξνκν ηεο εζληθήο νδνύ
πξνο ην ρωξηό Κνύκαξε παξάιιεια κε Μπνύθνπ Λαγθάδα, κε πξνηεηλόκελε
νλνκαζία «Νηθόιανπ Μηρ. Μεηξόπνπινπ.
Καηόπηλ απηώλ θαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδ. δ & ε ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε πνπ δηάβαζε ν Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο,
ζύκθωλα κε ηελ νπνία νη θ.θ. Πέηξνο θαη Νίηζα Μεηξνπνύινπ, αηηνύληαη πεξί
νλνκαηνζεζίαο παιαηνύ αγξνηηθνύ δξόκνπ από ην παξάδξνκν ηεο εζληθήο νδνύ
πξνο ην ρωξηό Κνύκαξε παξάιιεια κε Μπνύθνπ Λαγθάδα, κε πξνηεηλόκελε
νλνκαζία «Νηθόιανπ Μηρ. Μεηξόπνπινπ, θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδ. δ
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), κεηά
από δηαινγηθή ζπδήηεζε,

Αποθαζίδεη Οκόθωλα
Τελ έθθξαζε ζεηηθήο ηνπ γλώκεο, ζην αίηεκα ηωλ θ.θ. Πέηξνπ θαη Νίηζαο
Μεηξνπνύινπ πεξί νλνκαηνζεζίαο παιαηνύ αγξνηηθνύ δξόκνπ από ην παξάδξνκν
ηεο εζληθήο νδνύ πξνο ην ρωξηό Κνύκαξε παξάιιεια κε Μπνύθνπ Λαγθάδα, κε
πξνηεηλόκελε νλνκαζία «Νηθόιανπ Μηρ. Μεηξόπνπινπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 9/2016
Ο Πρόεδρος

Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ισάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδσξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξση.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ησλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «ηο αίηεκα ηοσ θ. Καρακάλοσ Δεκήηρηοσ περί
τορήγεζες ζέζες ζηάζκεσζες γηα δηεσθόισλζε αζζελούς επί ηες οδού
Κύπροσ 14»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην έθην (6ν) ζέκα Ηκεξεζίαο
Γηάηαμεο θαη δηαβάδεη ηελ αίηεζε ηεο θ. Καξακάλνπ Γεκεηξίνπ, ε νπνία έρεη σο
εμήο:
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Η κε αξηζκ πξση.569/8-1-2016 αίηεζε ηνπ Καξακάλνπ Γεκεηξίνπ πεξί
παξαρώξεζεο κηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηνπ ζηελ Γεκνηηθή
Κνηλόηεηα Αηγίνπ γηα εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ ηδίνπ, ιόγσ ζνβαξώλ
πξνβιεκάησλ πγείαο.
Η Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο κε ην αξηζκ. πξση.:
569/14.1.2016 ελεκεξώλεη όηη γηα ην Γήκν Αηγηαιείαο ηζρύνπλ νη παξαθάησ
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο:
 Με ηην σπαριθμ.192/2007 απόθαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ
Αιγίοσ αποθαζίζηηκε όηι εγκρίνεηαι η παρατώρηζη θέζης
ζηάθμεσζης ασηοκινήηων τορηγείηαι ύζηερα από αίηηζη, μόνο ζε
άηομα
με
Ειδικές
Ανάγκες
(Α.Μ.Ε.Α.)ζηοσς
ημιπληγικούς,
4/πληγικούς και ζε όζοσς έτοσν άδεια πολεοδομίας για πάρκιν ζηην
οικοδομή ηοσς.
 Με ηην σπαριθμ 205/2008 απόθαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ
Αιγίοσ η οποία ηροποποιεί και ζσμπληρώνει ηην σπαριθμ. 192/2007

αποθαζίζηηκε όηι για ηο ζκέλος ποσ αθορά ηην τορήγηζη θέζης
ζηάθμεσζης ζε ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και ζηα άηομα με Ειδικές
Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με ποζοζηό αναπηρίας άνω ηοσ 80%.
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο αλσηέξσ θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ε ππεξεζία καο γλσκνδνηεί αξλεηηθά ,δηόηη από ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ δελ πξνθύπηεη ην αλσηέξσ πνζνζηό
αλαπεξίαο.
Μεηά από απηά θαιείηαη ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.Α./07.06.2010).
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζην αίηεκα ηνπ θνπ Καξακάλνπ Γεκεηξίνπ
πεξί ρνξήγεζεο ζέζεο
ζηάζκεπζεο γηα δηεπθόιπλζε ηνπ ηδίνπ έκπξνζζελ ηεο νηθίαο ηνπ ζηε Γεκνηηθή
Κνηλόηεηα Αηγίνπ θαη ζύκθσλα κε ηε γλσκνδόηεζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζία
ελεκεξώλεη όηη γηα ην Γήκν Αηγηαιείαο ηζρύνπλ νη παξαθάησ θαλνληζηηθέο
απνθάζεηο:
 Με ηην σπαριθμ.192/2007 απόθαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ
Αιγίοσ αποθαζίζηηκε όηι εγκρίνεηαι η παρατώρηζη θέζης
ζηάθμεσζης ασηοκινήηων τορηγείηαι ύζηερα από αίηηζη, μόνο ζε
άηομα
με
Ειδικές
Ανάγκες
(Α.Μ.Ε.Α.)ζηοσς
ημιπληγικούς,
4/πληγικούς και ζε όζοσς έτοσν άδεια πολεοδομίας για πάρκιν ζηην
οικοδομή ηοσς.
 Με ηην σπαριθμ 205/2008 απόθαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ
Αιγίοσ η οποία ηροποποιεί και ζσμπληρώνει ηην σπαριθμ. 192/2007
αποθαζίζηηκε όηι για ηο ζκέλος ποσ αθορά ηην τορήγηζη θέζης
ζηάθμεσζης ζε ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και ζηα άηομα με Ειδικές
Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) με ποζοζηό αναπηρίας άνω ηοσ 80%.
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο αλσηέξσ θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ε ππεξεζία καο γλσκνδνηεί αξλεηηθά ,δηόηη από ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνζθνκίζηεθαλ δελ πξνθύπηεη ην αλσηέξσ πνζνζηό
αλαπεξίαο. Καζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Ν.
3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Αποθαζίδεη Οκόθωλα
Καη ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο πνπ γλσκνδνηεί αξλεηηθά ,δηόηη από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
πνπ πξνζθνκίζηεθαλ δελ πξνθύπηεη ην αλσηέξσ πνζνζηό αλαπεξίαο. Καζώο
επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Ν. 3852/2010
(Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010)
Η απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 10/2016
Ο Πρόεδρος

Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Σαθηηθήο πλεδξίαζεο πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
ην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Θέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Θνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο πκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα νθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ησάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Θάιπε,
8)Θεόδσξν
Θνύξηε,
9)Αληώλην
Κπνύιε
θαη
10)Κνπληδνπξνύιηα Καξία κεηά από ηελ αξηζ.πξση.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα νθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Κπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο νθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
πκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ησλ κειώλ ηνπ».
πλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο.
Σα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «ηο αίηεκα ηες εηαηρίας ΜΕΣΚΑ περί θαηαζθεσής
σποιεηπόκελωλ
έργωλ
σποδοκής,
επηδοκής,
ζεκαηοδόηεζεςηειεδηοίθεζες,ηειεπηθοηλωληώλ
θαη
ειεθηροκεταλοιογηθώλ
εγθαηαζηάζεωλ
ζεράγγωλ
γηα
ηελ
λέα
ζηδεροδροκηθή γρακκή Κηάηο-Ροδοδαθλε (Α.Δ.715)»
Ο Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο νθέηεο, αλαθνηλώλεη ην έθην (6ν) ζέκα Ζκεξεζίαο
Γηάηαμεο θαη δηαβάδεη ηελ αίηεζε ηεο εηαηξείαο <<ΚΔΣΑΙΙΗΘΑΗ ΘΑΣΑΘΔΤΑΗ
ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ>>(ΚΔΣΘΑ),γηα έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ε νπνία αθνξά
ζηελ νξηδόληηα θαη ζηελ θαηαθόξπθε ζήκαλζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεπζέηεζή
ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή Θνπληληώηε ζην Αίγην. ε νπνία έρεη σο εμήο:
Θύξηνη ύκβνπινη,
Ζ εηαηξεία ΚΔΣΘΑ αηηείηαη πεξί έγθξηζεο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ ε
νπνία αθνξά ζηελ νξηδόληηα θαη ζηελ θαηαθόξπθε ζήκαλζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
δηεπζέηεζή ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή Θνπληληώηε ζην Αίγην.
Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο κε ην αξηζκ. πξση.: 207/12-012016 θαη ΥΔΣ κε ην ππαξηζκ Α-3/Ζ.Θ./04-01-2016 αίηεζε ηεο εηαηξείαο ΚΔΣΘΑ
ζπλέηαμε κηα ηερληθή έθζεζε σο εμήο:Κε ην ππ’ αξηζ. (1) αλσηέξσ ζρεηηθό
έγγξαθό ηεο, ε εηαηξεία «ΚΔΣΑΙΙΗΘΑΗ ΘΑΣΑΘΔΤΑΗ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ.» (ΚΔΣΘΑ) καο
ππέβαιε αίηεκα γηα έγθξηζε θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ , ε νπνία αθνξά ζηελ
νξηδόληηα θαη ζηελ θαηαθόξπθε ζήκαλζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο
θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηερληθνύ ΘΓ47 πεξί ηε Υ.Θ. 90+517,43 ηεο
ΓΤΣ (Υ.Θ. 89+207,10+ηεο Λ.Δ.Ο. ) ζηελ πεξηνρή Θνπληληώηε ζην Αίγην.

Οη εξγαζίεο νινθιήξσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ
κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2016. πγθεθξηκέλα, ππνβιήζεθε ηερληθή έθζεζε πνπ
αθνξά ζηελ κειέηε δηεπζέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο
ηνπ ηερληθνύ ηεο θάησ δηάβαζεο (ΘΓ47) ζηελ Υ.Θ. 90+517,43 ηεο ΓΤΣ (λέα
Υ.Θ. 89+207,10), πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Αηγίνπ.
Ζ δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ παξαπάλσ ηερληθνύ ζα
γίλεη κε ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ αληηζέησλ ξεπκάησλ ζηνλ πθηζηάκελν δξόκν επί
ηνπ ηερληθνύ.
πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηερληθνύ (ΘΓ 47) ε ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ
νρεκάησλ ζα ειέγρεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε θαηάιιειε ζέζε θαη ζηηο δύν
θαηεπζύλζεηο θνξεηνύ ζεκαηνδόηε , όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην κε αξηζκό θάζε
ΑΗΓ ΘΓ47.
Σν αλάινγν ξεύκα θπθινθνξίαο ζα δηέξρεηαη από ηελ δώλε ησλ έξγσλ ζε κηα
ισξίδα θπθινθνξίαο ειάρηζηνπ πιάηνπο 4,30 κέηξσλ , ελώ ην ειεύζεξν
απνηύπσκα – θαζαξό ύςνο νρεκάησλ 5,00 κ.
Κεηαμύ ησλ έξγσλ θαη ηεο θπθινθνξίαο πξνηείλνληαη ζηεζαία αζθαιείαο από
ζθπξόδεκα ηύπνπ NJ θαηά ΔΛ 1317-2 ειάρηζηεο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ζ1 θαη
αληηζηνίρνπ ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο (W3W8).
H ύπαξμε ηεο παξαπάλσ ξύζκηζεο πινπνηείηαη κε ηελ θαηάιιειε νξηδόληηα θαη
θαηαθόξπθε ζήκαλζε , πνπ θαίλεηαη ζην ζρέδην κε αξηζκό θάζε ΑΗΓ-ΘΓ47.
Οη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο , πνπ ελεκεξώλνπλ γηα ηελ ιεηηνπξγία θσηεηλνύ
ζεκαηνδόηε , πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζζνύλ ζε ζπλδπαζκό θίηξηλνπ ππόβαζξνπ
κε αξγπξόιεπθν θαη θόθθηλα γξάκκαηα , έηζη ώζηε λα γίλεηαη πεξηζζόηεξν
αληηιεπηή ε παξνπζία ησλ παξαπάλσ πηλαθίδσλ .
ύκθσλα κε ηελ θπθινθνξηαθή ξύζκηζε (θάζε ΑΗΓ – ΘΓ47) , ηα νρήκαηα ζα
θηλνύληαη κε θαηεύζπλζε από θαη πξνο ηελ Οδό Εσνδόρνπ Πεγήο θαη ηελ
πθηζηάκελε θάησ δηάβαζε , κε ελαιιάμ θπθινθνξία πνπ ζα ειέγρεηαη κε ηελ
ηνπνζέηεζε ζε θαηάιιειε ζέζε θαη ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο θνξεηνύ ζεκαηνδόηε ,
όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην κε αξηζκό θάζε ΑΗΓ-ΘΓ47.
Σν κέγεζνο ησλ βαζηθώο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο , πξνηείλεηαη λα είλαη κεζαίνπ
κεγέζνπο .
Ζ ζηήξημε ζα είλαη κε πάθησζε ζην έδαθνο ζην έδαθνο θαη ζηηο ζέζεηο , όπνπ κε
επαξθή αηηηνιόγεζε δελ είλαη δπλαηή , ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηάιιειεο
ζηεξίμεηο αληνρήο ζε αλεκνπίεζε κε αξζνγσληθέο ή θπθιηθέο βάζεηο κέγηζηνπ
ύςνπο 12 εθ. έηζη ώζηε λα κελ απνηεινύλ εκπόδην.
Σν θάησ άθξν ηεο πηλαθίδαο λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1.20 κ. ζε πεξηνρέο , όπνπ δελ
ππάξρεη θίλεζε θίλεζε πεδώλ θαη 2,30κ. εθόζνλ ππάξρεη.
Οη πηλαθίδεο , πνπ ελζσκαηώλνπλ δύν αληίζηνηρεο ηνπ ΘΟΘ ή έρνπλ κεγαιύηεξν
ηνπ 1,50κ. θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρή , πνπ θηλνύληαη πεδνί , λα ηνπνζεηνύληαη ζε
ζέζε , πνπ δελ εκπνδίδνπλ ηελ παξαπάλσ θίλεζε θαη ζε ύςνο ηεο άθξεο ηνπο 1,20
κ.
Ζ Τπεξεζία καο δηελήξγεζε επηηόπνπ απηνςία ζηελ πεξηνρή ηελ Γεπηέξα 01-022016 παξνπζία εθπξνζώπνπ ηεο αλσηέξσ Α.Δ, έιεγμε θαηά ην δπλαηόλ ηνλ
ππνβιεζέληα θάθειν (Σερληθή Έθζεζε θαη ρέδην Οξηδνληηνγξαθίαο) θαη δελ έρεη
αληίξξεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλόκελσλ ξπζκίζεσλ, ελώ έιαβε θαη ηηο
ζρεηηθέο δηαβεβαηώζεηο πσο ζα παξέρεηαη θάζε δπλαηή δηεπθόιπλζε ζηνπο
πεξηνίθνπο γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο θαηνηθίεο ηνπο ηόζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εκέξαο όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο .
Παξαθαινύκε ην Σνπηθό πκβνύιην ηεο Γ.Θ. Αηγίνπ όπσο εθθξάζεη ηηο
απόςεηο ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο, θαη όπσο ζηε ζπλέρεηα πξνσζήζεη ηαρέσο ην δήηεκα
ζηα ινηπά ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ Γήκνπ γηα ιήςε ηεο πξνβιεπόκελεο από ην

Άξζξν 52 ηνπ Λ.2696/1999 (Θώδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο – Φ.Δ.Θ. 57Α΄/23–03–
1999) απόθαζεο.
Κεηά από απηά θαιείηαη ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ87/η.Α./07.06.2010).
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζην αίηεκα ηεο εηαηξίαο ΚΔΣΘΑ πεξί θαηαζθεπήο
ππνιεηπόκελσλ
έξγσλ ππνδνκήο, επηδνκήο, ζεκαηνδόηεζεο ηειεδηνίθεζεο, ηειεπηθνηλσληώλ θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζεξάγγσλ γηα ηελ λέα ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή Θηάην-Ρνδνδαθλε ζηε ζπλέρεηα δηάβαζε ηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο, σο εμήο:
Οη εξγαζίεο νινθιήξσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ
κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2016. πγθεθξηκέλα, ππνβιήζεθε ηερληθή έθζεζε πνπ
αθνξά ζηελ κειέηε δηεπζέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο
ηνπ ηερληθνύ ηεο θάησ δηάβαζεο (ΘΓ47) ζηελ Υ.Θ. 90+517,43 ηεο ΓΤΣ (λέα
Υ.Θ. 89+207,10), πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Αηγίνπ.
Ζ δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ παξαπάλσ ηερληθνύ ζα
γίλεη κε ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ αληηζέησλ ξεπκάησλ ζηνλ πθηζηάκελν δξόκν επί
ηνπ ηερληθνύ.
πγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηερληθνύ (ΘΓ 47) ε ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ
νρεκάησλ ζα ειέγρεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε θαηάιιειε ζέζε θαη ζηηο δύν
θαηεπζύλζεηο θνξεηνύ ζεκαηνδόηε , όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην κε αξηζκό θάζε
ΑΗΓ ΘΓ47.
Σν αλάινγν ξεύκα θπθινθνξίαο ζα δηέξρεηαη από ηελ δώλε ησλ έξγσλ ζε κηα
ισξίδα θπθινθνξίαο ειάρηζηνπ πιάηνπο 4,30 κέηξσλ , ελώ ην ειεύζεξν
απνηύπσκα – θαζαξό ύςνο νρεκάησλ 5,00 κ.
Κεηαμύ ησλ έξγσλ θαη ηεο θπθινθνξίαο πξνηείλνληαη ζηεζαία αζθαιείαο από
ζθπξόδεκα ηύπνπ NJ θαηά ΔΛ 1317-2 ειάρηζηεο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ζ1 θαη
αληηζηνίρνπ ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο (W3W8).
H ύπαξμε ηεο παξαπάλσ ξύζκηζεο πινπνηείηαη κε ηελ θαηάιιειε νξηδόληηα θαη
θαηαθόξπθε ζήκαλζε , πνπ θαίλεηαη ζην ζρέδην κε αξηζκό θάζε ΑΗΓ-ΘΓ47.
Οη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο , πνπ ελεκεξώλνπλ γηα ηελ ιεηηνπξγία θσηεηλνύ
ζεκαηνδόηε , πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζζνύλ ζε ζπλδπαζκό θίηξηλνπ ππόβαζξνπ
κε αξγπξόιεπθν θαη θόθθηλα γξάκκαηα , έηζη ώζηε λα γίλεηαη πεξηζζόηεξν
αληηιεπηή ε παξνπζία ησλ παξαπάλσ πηλαθίδσλ .
ύκθσλα κε ηελ θπθινθνξηαθή ξύζκηζε (θάζε ΑΗΓ – ΘΓ47) , ηα νρήκαηα ζα
θηλνύληαη κε θαηεύζπλζε από θαη πξνο ηελ Οδό Εσνδόρνπ Πεγήο θαη ηελ
πθηζηάκελε θάησ δηάβαζε , κε ελαιιάμ θπθινθνξία πνπ ζα ειέγρεηαη κε ηελ
ηνπνζέηεζε ζε θαηάιιειε ζέζε θαη ζηηο δύν θαηεπζύλζεηο θνξεηνύ ζεκαηνδόηε ,
όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην κε αξηζκό θάζε ΑΗΓ-ΘΓ47.
Σν κέγεζνο ησλ βαζηθώο πηλαθίδσλ ζήκαλζεο , πξνηείλεηαη λα είλαη κεζαίνπ
κεγέζνπο .
Ζ ζηήξημε ζα είλαη κε πάθησζε ζην έδαθνο ζην έδαθνο θαη ζηηο ζέζεηο , όπνπ κε
επαξθή αηηηνιόγεζε δελ είλαη δπλαηή , ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θαηάιιειεο
ζηεξίμεηο αληνρήο ζε αλεκνπίεζε κε αξζνγσληθέο ή θπθιηθέο βάζεηο κέγηζηνπ
ύςνπο 12 εθ. έηζη ώζηε λα κελ απνηεινύλ εκπόδην.
Σν θάησ άθξν ηεο πηλαθίδαο λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 1.20 κ. ζε πεξηνρέο , όπνπ δελ
ππάξρεη θίλεζε θίλεζε πεδώλ θαη 2,30κ. εθόζνλ ππάξρεη.
Οη πηλαθίδεο , πνπ ελζσκαηώλνπλ δύν αληίζηνηρεο ηνπ ΘΟΘ ή έρνπλ κεγαιύηεξν
ηνπ 1,50κ. θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρή , πνπ θηλνύληαη πεδνί , λα ηνπνζεηνύληαη ζε

ζέζε , πνπ δελ εκπνδίδνπλ ηελ παξαπάλσ θίλεζε θαη ζε ύςνο ηεο άθξεο ηνπο 1,20
κ.
Ζ Τπεξεζία καο δηελήξγεζε επηηόπνπ απηνςία ζηελ πεξηνρή ηελ Γεπηέξα 01-022016 παξνπζία εθπξνζώπνπ ηεο αλσηέξσ Α.Δ, έιεγμε θαηά ην δπλαηόλ ηνλ
ππνβιεζέληα θάθειν (Σερληθή Έθζεζε θαη ρέδην Οξηδνληηνγξαθίαο) θαη δελ έρεη
αληίξξεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλόκελσλ ξπζκίζεσλ, ελώ έιαβε θαη ηηο
ζρεηηθέο δηαβεβαηώζεηο πσο ζα παξέρεηαη θάζε δπλαηή δηεπθόιπλζε ζηνπο
πεξηνίθνπο γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο θαηνηθίεο ηνπο ηόζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εκέξαο όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο. Θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Θ.87/η.Α/07.06.2010), κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Αποθαζίδεη Οκόθωλα
Θαη ζπκθσλεί ζεηηθά κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο ζην αίηεκα ηεο εηαηξίαο ΚΔΣΘΑ πεξί θαηαζθεπήο
ππνιεηπόκελσλ
έξγσλ ππνδνκήο, επηδνκήο, ζεκαηνδόηεζεοηειεδηνίθεζεο,ηειεπηθνηλσληώλ θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζεξάγγσλ γηα ηελ λέα ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή Θηάην-Ρνδνδαθλε (Α.Γ.715).
Ζ απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 11/2016
Ο Πρόεδρος

Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ισάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδσξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξση.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ησλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «ηο αίηεκα ηοσ 5οσ Δεκοηηθού τοιείοσ περί
κεηαθίλεζες θάδωλ απορρηκκάηωλ»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην όγδνν (8ν) ζέκα Ηκεξεζίαο
Γηάηαμεο θαη δηαβάδεη ηελ αίηεζε ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ, ε νπνία έρεη σο
εμήο:
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Τν 5νΓεκνηηθό ζρνιείν αηηείηαη πεξί κεηαθίλεζεο θάδσλ απόξξηκκάησλ. Η Γ/λζε
θαζαξηόηεηαο θαη αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο απνζηέιιεη εηζεγεηηθή
έθζεζε γηα ηελ κεηαθίλεζε θάδσλ ζην 5ν Γεκνηηθό Σρνιείν Αηγίνπ ζύκθσλα κε
ηελ νπνία ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξ.πξση. 45718/11.12.2015 αίηεζε ηεο Τνπηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, δηελεξγήζεθε απηνςία ζηελ νδό Αγ.Κσλζηαληίλνπ πξνθεηκέλνπ
λα θαζνξηζηεί λέα ζέζε γηα ηνπο θάδνπο πνπ βξίζθνληαη επη ηεο ζπκβνιήο ησλ
νδώλ Αγ.Κσλζηαληίλνπ θαη Πξνπνληίδνο.
Δλ ζπλερεία θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Υπεξεζία καο, κεηαθέξζεθαλ απηνί θαη
ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ απέλαληη πιεπξά επί ηεο νδνύ Αγ. Κσλζηαληίλνπ θαη ιίγν
πξηλ ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Β. Ηπείξνπ (Δκπξνζζελ πεξηθξαγκέλνπ
νηθνπέδνπ σο ζπλεκκέλε θσηνγξαθία 1)
Οη Κάδνη σζηόζν επαλήιζαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζέζε ηνπο ελώ απηό ην γεγνλόο
επαλαιήθζεθε κεξηθέο θνξέο αθόκε. Πξνηείλεηαη όπσο :
Πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ νξηζηηθά ζηελ ζέζε όπσο αλσηέξσ
πξνηείλεηαη ήηνη επί ηεο νδνύ Αγ. Κσλζηαληίλνπ απέλαληη θαη ιίγν πξηλ ηελ
ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Β. Ηπείξνπ (έκπξνζζελ πεξηθξαγκέλνπ νηθνπέδνπ σο
ζπλεκκέλε θσηνγξαθία 1).Πξνθεηκέλνπ σζηόζν λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν ηεο

κεηαηόπηζεο απηώλ από θαηνίθνπο, πξνηείλεηαη όπσο νη θάδνη νξηνζεηεζνύλ
αλάκεζα ζε ζηδεξνθαηαζθεπέο ζρήκαηνο Π ή εληόο γξακκνζθηαζκέλεο πεξηνρήο.
Μεηά από απηά θαιείηαη ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.Α./07.06.2010).
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, ν νπνίνο αλαθέξζεθε
ζην αίηεκα ηνπ 5νπ Γεκνηηθνύ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ πεξί κεηαθνξάο θάδσλ
απνξξηκκάησλ θαη ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, ε νπνία
έρεη σο εμήο: Η Γ/λζε θαζαξηόηεηαο θαη αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
απνζηέιιεη εηζεγεηηθή έθζεζε γηα ηελ κεηαθίλεζε θάδσλ ζην 5ν Γεκνηηθό Σρνιείν
Αηγίνπ ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξ.πξση. 45718/11.12.2015
αίηεζε ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, δηελεξγήζεθε απηνςία ζηελ νδό
Αγ.Κσλζηαληίλνπ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί λέα ζέζε γηα ηνπο θάδνπο πνπ
βξίζθνληαη επη ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Αγ.Κσλζηαληίλνπ θαη Πξνπνληίδνο.
Δλ ζπλερεία θαη ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Υπεξεζία καο, κεηαθέξζεθαλ απηνί θαη
ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ απέλαληη πιεπξά επί ηεο νδνύ Αγ. Κσλζηαληίλνπ θαη ιίγν
πξηλ ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Β. Ηπείξνπ (Δκπξνζζελ πεξηθξαγκέλνπ
νηθνπέδνπ σο ζπλεκκέλε θσηνγξαθία 1)
Οη Κάδνη σζηόζν επαλήιζαλ ζηελ πξνεγνύκελε ζέζε ηνπο ελώ απηό ην γεγνλόο
επαλαιήθζεθε κεξηθέο θνξέο αθόκε. Πξνηείλεηαη όπσο :
Πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ νξηζηηθά ζηελ ζέζε όπσο αλσηέξσ
πξνηείλεηαη ήηνη επί ηεο νδνύ Αγ. Κσλζηαληίλνπ απέλαληη θαη ιίγν πξηλ ηελ
ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Β. Ηπείξνπ (έκπξνζζελ πεξηθξαγκέλνπ νηθνπέδνπ σο
ζπλεκκέλε θσηνγξαθία 1).Πξνθεηκέλνπ σζηόζν λα απνθεπρζεί ην θαηλόκελν ηεο
κεηαηόπηζεο απηώλ από θαηνίθνπο, πξνηείλεηαη όπσο νη θάδνη νξηνζεηεζνύλ
αλάκεζα ζε ζηδεξνθαηαζθεπέο ζρήκαηνο Π ή εληόο γξακκνζθηαζκέλεο πεξηνρήο.
Καζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Ν. 3852/2010
(Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Αποθαζίδεη Οκόθωλα
Καη ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο & Αλαθύθισζεο
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη πξνηείλεηαη όπσο νη θάδνη νξηνζεηεζνύλ αλάκεζα ζε
ζηδεξνθαηαζθεπέο ζρήκαηνο Π ή εληόο γξακκνζθηαζκέλεο πεξηνρήο.
Η απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 12/2016
Ο Πρόεδρος

Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Ταθηηθήο Σπλεδξίαζεο Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
Σην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο Σπκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα Σνθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ιωάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδωξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξωη.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα Σνθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή Σύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο Σνθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
Σπκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ηωλ κειώλ ηνπ».
Σπλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Σπλεδξίαζεο.
Τα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ην αληηθείκελν: «ην αίηεκα ηεο θαο Μαξίλαο Σαζίλε πεξί κεηαθνξάο
πεξηπηέξνπ απν ηελ πιαηεία Δεμακελήο ζηελ νδό Κνξίλζνπ»
Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο Σνθέηεο, αλαθνηλώλεη ην έλαην (9ν) ζέκα Ηκεξεζίαο
Γηάηαμεο θαη δηαβάδεη ηελ αίηεζε ηεο θαο Μαξίλαο Ταζίλε, ε νπνία έρεη ωο εμήο:
Κύξηνη Σύκβνπινη,
Με αίηεζή ηεο ε θα Ταζίλε Μαξίλα ηνπ Νηθνιάνπ αηηείηαη
γηα ηελ
κεηαθνξά ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Γεμακελήο λα
κεηαθεξζεί επη ηεο νδνύ Κνξίλζνπ ζε νηθόπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
(έκπξνζζελ ηδηνθηεζίαο Κωζηόπνπινπ) όπωο αλαθέξεηαη θαη ζην επηζπλαπηόκελν
ζρεδηάγξακκα.
Μεηά από απηά θαιείηαη ην Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ζύκθωλα κε
ην άξζξν 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ87/η.Α./07.06.2010).
Σν πκβνύιην ηεο Δ.Κ. Αηγίνπ
Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ, ν νπνίνο
αλαθέξζεθε ζην αίηεκα ηεο θαο Μαξίλαο Ταζίλε ηνπ Νηθνιάνπ , πεξί κεηαθνξάο
πεξηπηέξνπ ηεο από ηελ πιαηεία Γεμακελήο ζηελ νδό Κνξίλζνπ θαζώο επίζεο θαη

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 2 εδ. ηδ ηνπ Ν. 3852/2010
(Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Απνθαζίδεη Οκόθωλα
Με ηελ έθθξαζε ζεηηθήο ηνπ γλώκεο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πεξηπηέξνπ
ηεο θαο Μαξίλαο Ταζίλε πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Γεμακελήο λα κεηαθεξζεί επη
ηεο νδνύ Κνξίλζνπ ζε νηθόπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο (έκπξνζζελ
ηδηνθηεζίαο
Κωζηόπνπινπ)
όπωο
αλαθέξεηαη
θαη
ζην
επηζπλαπηόκελν
ζρεδηαγξακκα.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 13/2016
Ο Πξόεδξνο

Σα Μέιε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Σαθηηθήο πλεδξίαζεο πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
17 Φεβξνπαξίνπ 2016
ην Αίγην θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ
Αηγηαιείαο, ζήκεξα δεθαεθηά (17) Φεβξνπαξίνπ 2016 , εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
13:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, απνηεινύκελν από ηνπο πκβνύινπο
θ.θ.: 1)Αλδξέα νθέηε Πξόεδξν, 2)Γεώξγην Αιεμόπνπιν, 3)Παλαγηώηε
Αιεμόπνπιν, 4)Βαζηιηθή Βειαώξα, 5)Ισάλλε Γηδά, 6)Παλαγηώηα Γθξέκνπ-Γνύζα,
7)Αζαλάζην
Κάιπε,
8)Θεόδσξν
Κνύξηε,
9)Αληώλην
Μπνύιε
θαη
10)Μνπληδνπξνύιηα Μαξία κεηά από ηελ αξηζ.πξση.:04/11.02.2016 πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ θ. Αλδξέα νθέηε, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1 & 2 ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010).
Γελ πξνζήιζε αλ θαη λόκηκα θιήζεθε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Διηζάβεη
Πίθνπια -Μπνκπνηζηάξε.
Ο Πξόεδξνο θ. Αλδξέαο νθέηεο εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010) «ην
πκβνύιην έρεη απαξηία όηαλ είλαη παξόληα ηα δύν ηξίηα (2/3) ησλ κειώλ ηνπ».
πλεπώο αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ
παξαβξέζεθαλ θαη ηα δέθα (10) κέιε, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο.
Σα Πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Γηαλλνπνύινπ Έθε, δεκνηηθή
ππάιιειν.
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
Γηα ηο αληηθείκελο: «Υορήγεζε αδεηώλ θαη κοσζηθώλ οργάλωλ ζε
θαηαζηήκαηα σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος»
Ο Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, Γήκνπ
Αηγηαιείαο, θ. Αλδξέαο νθέηεο, αλαθνηλώλεη ην δέθαην (10ν) ζέκα Ηκεξεζίαο
Γηάηαμεο θαη δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ,
Πιεξνθνξηθήο θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία έρεη σο εμήο:
Κύξηνη ύκβνπινη,
Η Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Πιεξνθνξηθήο θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο, κε
έγγξαθό ηεο, δηαβίβαζε πιήξεηο θαθέινπο δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
πνπ αηηνύληαη άδεηεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο εληόο ησλ νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αηγίνπ, πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζηζηεί ε ρνξήγεζε απηώλ.
Σν πκβνύιην θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο
κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηνπο θαησηέξσ:
1) ΦΡΑΓΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ηνπ Λεσλίδα, γηα ην επί ηεο νδνύ Νηθνιάνπ
νιηώηε ζην Αίγην, θαηάζηεκα «Καθέ-Μπαξ-λαθ Μπαξ».
2) ΥΡΤΑΦΩ ΣΑΚΟΤΜΑΚΗ ηνπ Υξύζαλζνπ, γηα ην επί ηεο νδνύ Αζεκάθε
Φσηήια 5 ζην Αίγην, θαηάζηεκα «ΑΝΑΤΚΣΗΡΙΟ ΥΠ».
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδ. β ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.
3852/2010 (Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. θβ
ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.2218/94 (Φ.Δ.Κ.90/η.Α/13.06.1994), θαιείζηε όπσο
απνθαζίζεηε γηα ηελ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ησλ αλσηέξσ θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο.

Ο Γ/ληήο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πιεξνθνξηθήο θαη Σνπ. Αλάπηπμεο
εηζεγείηαη ζηνλ Πξόεδξν πκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ. Αηγίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο όηη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδ. β ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 3852/2010
(Φ.Δ.Κ.87/η.Α/07.06.2010), ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. θβ ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ Ν.2218/94 (Φ.Δ.Κ.90/η.Α/13.06.1994) ην πκβνύιην ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο είλαη αξκόδην γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζε
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο Αζηπλνκηθέο
Γηαηάμεηο θαη ηα νπνία βξίζθνληαη εληόο ησλ νξίσλ απηήο.
Με ην αξηζκ πξση. 3009/29-01-2016 ε Γ/λζε Γεκόζηαο πγείαο θαη Κνηλσληθήο
Μέξηκλαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Κνηλόηεηαο Αραΐαο βεβαηώλεη όηη ην θαηάζηεκα
Δπηρείξεζε Μαδηθήο Δζηίαζεο Πιήξνπο Γεύκαηνο θαη Αλαςπρήο ηνπ Φξάγθνπ
Γεκήηξηνπ ηνπ Λεσλίδα πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Νηθνιάνπ νιηώηε 15, ζην
Αίγην κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2016 κε ρξήζε κνπζηθώλ
νξγάλσλ ή ζηεξενθσληθνύ ζπγθξνηήκαηνο κηθξήο ηζρύνο , κε επηηξεπηή κέγηζηε
Α-ερνζηάζκε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο 80 DB (Α),ρσξίο λα
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα Γεκόζηαο Τγείαο, ζε ώξεο πνπ δελ δηαηαξάζζεηαη ε θνηλή
εζπρία θαη κε θιεηζηέο πόξηεο θαη παξάζπξα. Η παξνύζα παύεη λα ηζρύεη όηαλ
δηαπηζησζεί ε δεκηνπξγία πγεηνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ θαη γεληθά κε ηήξεζε ησλ
όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ησλ (2) θαη (3) ζρεηηθώλ πγεηνλνκηθώλ δηαηάμεσλ θαη ηεο
(4) ζρεηηθήο εγθπθιίνπ.
Δάλ ζην Γήκν πνπ απεπζύλεηαη ε παξνύζα βεβαίσζε ,ππάξμνπλ θαηαγγειίεο γηα
ερνξύπαλζε,
παξαθαινύκε
λα
καο
γλσξίζεηε
πιήξε
ζηνηρεία
ησλ
παξαπνλνύκελσλ έηζη ώζηε ε ππεξεζία καο λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ζηελ
θαηνηθία ηνπ παξαπνλνύκελνπ.
Μεηά από ηα αλσηέξσ θαιείηαη ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σο σκβούιηο ηες Δ.Κ. Αηγίοσ
Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, θαη έιαβε ππόςε ηνπ ηηο αξ.
ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ζρεηηθέο βεβαηώζεηο από ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία
ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο πεξί κε νθεηιήο ησλ θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
εδ.β ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/η.Α/07.06. 2010), ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. θβ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 2218/94
(Φ.Δ.Κ.90/η.Α/ 13.06.1994), κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Αποθαζίδεη Οκόθωλα
Σε ρνξήγεζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε θαηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηνπο θάησζη:
1) ΦΡΑΓΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ηνπ Λεσλίδα, γηα ην επί ηεο νδνύ Νηθνιάνπ
νιηώηε ζην Αίγην, θαηάζηεκα «Καθέ-Μπαξ-λαθ Μπαξ».
2) ΥΡΤΑΦΩ ΣΑΚΟΤΜΑΚΗ ηνπ Υξύζαλζνπ, γηα ην επί ηεο νδνύ Αζεκάθε
Φσηήια 5 ζην Αίγην, θαηάζηεκα «ΑΝΑΤΚΣΗΡΙΟ ΥΠ».
Η απόθαζε απηή πήξε αρηζκό 14/2016.
Ο Πρόεδρος

Σα Μέιε

