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ΑΠΟΦΑΣΗ 33
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη,
8)Βασιλική Βελαώρα και 9)Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:192/19.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Μεταφορά αποδυτηρίου, χημικής τουαλέτας, παγκακίων
στην παραλία Αλυκής.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Εκτός Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. 19610/19-06-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Αιγιαλείας και την υπ΄ αρ. πρωτ. 16006/22-05-2017 αίτηση του κ. Αλεξίου
Αλέξανδρου τα οποία έχουν ως εξής:
Θέμα :Μεταφορά αποδυτηρίου, χημικής τουαλέτας, παγκακίων
Σχετ: 1) Το με αρ. πρωτ. 188/16-06-2017 έγγραφό σας
2) Η αριθμ. Πρωτ. 16006/22-05-2017 αίτηση κ. Αλέξανδρου Αλεξίου
Σε συνεχεία των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι το Αυτοτελές
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας δεν έχει αντίρρηση για
τη μεταφορά του αποδυτηρίου, της χημικής τουαλέτας και των δύο παγκακίων,
εφόσον αυτά τοποθετηθούν:

α) σύμφωνα με την προτεινόμενη νέα θέση εντός του χώρου οριοθέτησης της
βραβευμένης ακτής της παραλίας Αλυκής, όπως ορίζεται στο από 04-05-2017
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτων Μηχανικού κ. Βασιλείου Ρίτη.
β) η νέα προτεινόμενη θέση να μην παρεμποδίζει την λειτουργία άλλων
καταστημάτων που πιθανόν δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή.
Η αίτηση του κ. Αλεξίου Αλέξανδρου έχει ως εξής:
Παρακαλώ τις υπηρεσίας σας όπως προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για
την μεταφορά-μετακόμιση των κατασκευών (Δύο παγκάκια και Αποδυτηρίου) που
βρίσκονται στην πρόσοψη του υπό ίδρυση καταστήματος μου διότι εμποδίζουν την
ανάπτυξη των κατασκευών (Ομπρέλες-Ξαπλώστρες και τραπεζάκια) του
Καταστήματός μου. Σας επισυνάπτω
1)Τοπογραφικό και 2)Προέγκριση ίδρυσης κατ.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
19610/19-06-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ. 16006/22-052017 αίτηση του κ. Αλεξίου Αλέξανδρου,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της μεταφοράς του αποδυτηρίου, της
χημικής τουαλέτας και των δύο παγκακίων και συγκεκριμένα όχι στη θέση που
προτείνεται στο τοπογραφικό του Αρχιτέκτων Μηχανικού, αλλά όσον αφορά τη
χημική τουαλέτα και τα αποδυτήρια να γίνει η μεταφορά ανατολικά ανάμεσα
του χώρου ανάπτυξης του καταστήματος του κ. «Αλεξίου» και ειδικότερα
μεταξύ της πέρκγολας και του χώρου ανάπτυξης τρεπεζοκαθισμάτων του κ.
«Γκότση».
Όσον αφορά για τη μεταφορά των παγκακίων δεν έχει αντίρρηση ώστε να
γίνει σύμφωνα με το τοπογραφικό.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη και ευθύνη του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 33/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
23 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 34
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη,
8)Βασιλική Βελαώρα και 9)Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:192/19.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Κατασκευή και τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας
με τα ονοματεπώνυμα των θυμάτων στο χώρο που βρισκόταν η πολυκατοικία
που γκρεμίστηκε στο σεισμό του 1995.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Εκτός Ημερησίας
Διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
Θέμα: Εισήγηση της συμβούλου κ. Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτας όσον
αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας με τα
ονοματεπώνυμα των θυμάτων στο χώρο που βρισκόταν η πολυκατοικία που
γκρεμίστηκε στο σεισμό του 1995.
Εισήγηση κ. Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτας:
Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι θεωρώ ότι πρέπει ως ανάμνηση στη μνήμη των
θυμάτων της μοιραίας πολυκατοικίας που γκρεμίστηκε στο σεισμό του 1995 στο
Αίγιο, να κατασκευασθεί και τοποθετηθεί αναμνηστική πλάκα στο χώρο που
βρισκόταν η πολυκατοικία, με τα ονοματεπώνυμα των θυμάτων.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η τοπική σύμβουλος κ. Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
δέχεται την εισήγηση της κ. Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτας και εκφράζει θετική
γνώμη, περί της κατασκευής και τοποθέτησης αναμνηστικής πλάκας με τα
ονοματεπώνυμα των θυμάτων στο χώρο της πολυκατοικίας που γκρεμίστηκε στο
σεισμό του 1995.
Τα έξοδα θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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23 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 35
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη,
8)Βασιλική Βελαώρα και 9)Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:192/19.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα Εκτός Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. 19886/22-06-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών, κτιριακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την αρ. πρωτ.
15117/16-05-2017 αίτηση του κ. Βλάχου Χαράλαμπου τα οποία έχουν ως εξής:
Θέμα: Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης.
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 15117/16-05-2017 αίτηση του κ. Βλάχου
Χαράλαμπου.
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε
θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου προς τον ισόγεια χώρο στάθμευσης
της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Πλάτωνος 27, στη Δημοτική
Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.

Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε
μήκος 4,00 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου,
την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες.
Η αρ. πρωτ. 15117/16-05-2017 αίτηση του κ. Βλάχου Χαράλαμπου αναφέρει:
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε θέση πάρκινγ διότι κατέχω όλες τις
προϋποθέσεις. Καταθέτω σχέδιο σπιτιού όπου προβάλλεται το γκαράζ. Περιμένω το
συντομότερο τις δικές σας ενέργειες και απόφαση για τη θέση επειδή στην οικογένειά
μου υπάρχει άτομο με προβλήματα υγείας κι επιθυμώ να έχω άμεση πρόσβαση στον
χώρο μου.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
19886/22-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών,
κτιριακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την αρ. πρωτ. 15117/16-05-2017 αίτηση του κ.
Βλάχου Χαράλαμπου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης του γνώμης, περί της έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου
στον κ. Βλάχο Χαράλαμπο, προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας
που βρίσκεται επί της οδού Πλάτωνος 27.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε
μήκος 4,00 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη και ευθύνη του
Τμήματος
Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών,
κτιριακών,
υδραυλικών
&
εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
23 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 36
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη,
8)Βασιλική Βελαώρα και 9)Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:192/19.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού
Πάνου Μεντζελόπουλου».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση από 28-03-2017 του Τμήματος αποκομιδής
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας και την αρ. πρωτ. 36862/16-11-2016 αίτηση του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου
Αιγίου τα οποία έχουν ως εξής:
Θέμα :Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων
Σχετ: Η με αρ. αίτηση 36862/2016
Σας αποστέλλουμε την ανωτέρω σχετική αίτηση καθώς επίσης την εισηγητική
έκθεση με τις απόψεις της Υπηρεσίας μας και παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο
της Δ.Κ. Αιγίου και στη συνέχεια την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λάβουν σχετική
απόφαση, λόγω αρμοδιότητας(Ν. 3852/2010, άρθρο 73, παρ. 1 Β.ιιι).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την μετακίνηση κάδων στην οδό Πάνου Μετζελόπουλου (3ο Δημοτικό
Σχολείο Αιγίου – 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου)
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 36862/16.11.2016 αίτησης του συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών 3ου Δημοτικού Σχολείου & 4ου Νηπιαγωγείου
Αιγίου, διενεργήθηκε αυτοψία στην οδό Πάνου Μεντελόπουλου, προκειμένου να
καθοριστεί νέα θέση για τους κάδους που βρίσκονται έμπροσθεν 3ου Δημοτικού
Σχολείου & 4ου Νηπιαγωγείου Αιγίου. (φωτ. 1)
Κατά την διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε - όπως και στην συνημμένη
φωτογραφία φαίνεται - ότι στην εν λόγω οδό και απέναντι από το σχολείο υπάρχει
ακάλυπτος οικοπεδικός χώρος στον οποίο μπορεί να τοποθετηθούν οι κάδοι των
απορριμμάτων.
Προτείνεται όπως:
Οι κάδοι μετακινηθούν και τοποθετηθούν στο μέσο της απόστασης του
κρασπεδόρειθρου στο ελεύθερο οικόπεδο που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο
του σχολείου (στο σημείο όπως αυτό σημειώνεται στην κάτωθι δορυφορική εικόνα).

Φωτ. 1 Οδός Μεντζελόπουλου – προτεινόμενη θέση κάδου

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την εισήγηση
από 28-03-2017 του Τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων
υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας και
την αρ. πρωτ. 36862/16-11-2016 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
3ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου Αιγίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση, περιμένοντας από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μας αποστείλει ολοκληρωμένη μελέτη επί των
θεμάτων που αναφέρονται στην αίτηση του Συλλόγου Γονέων και συγκεκριμένα
όσον αφορά τα αιτήματα 1,2,3 και 4.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
23 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 37
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη,
8)Βασιλική Βελαώρα και 9)Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:192/19.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αράτου 36.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ. 16165/23-05-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών, κτιριακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και τις υπ΄ αρ.
πρωτ.14420/10-05-2017 και 17636/02-06-2017 αιτήσεις του κ. Μουγκάση Ευάγγελου
τα οποία έχουν ως εξής:
Θέμα:
Χορήγηση θέσης στάθμευσης για διευκόλυνση ασθενούς.
Σχετ.:
Η με αρ. πρωτ. 14420/10-5-2017 αίτηση του κ. Μουγκάση Ευάγγελου.
Με την ως άνω σχετική αίτηση ο κος Μουγκάσης Ευάγγελος αιτείται την
παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του, στην Δημοτική
Κοινότητα Αίγιου, επί της οδού Αράτου 36, για εξυπηρέτηση των αναγκών του
ιδίου, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.
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%».
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις Δημοτικού
Συμβουλίου, η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί αρνητικά, διότι από το έλεγχο των
δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν δεν προκύπτει το ανωτέρω ποσοστό
αναπηρίας.
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση μαζί με τα συνημμένα της και
παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την
οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζώης για περαιτέρω ενέργειες.
Μετά την υπ΄αρ. 14420/10-05-2017 ο κ. Μουγκάσης επανέρχεται με νέα
αίτησή του την υπ΄αρ. 17636/02-06-2017 η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά με την υπ΄αρ. πρωτ. 14420/10-05-2017 αίτησή μου για χορήγηση
θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου έμπροσθεν οικίας μου επί της οδού Αράτου 36 στο
Αίγιο, προκειμένου να διευκολύνομαι στις μετακινήσεις μου λόγω προβλημάτων
υγείας και αστάθεια βάδισης, συμπληρωματικά σας υποβάλλω ιατρικό Πιστοποιητικό
του καθηγητή της Νευροχειρουργικής Κλινικής «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» κ. Δ. Σακά του
έτους 2016 και σας γνωρίζω σχετικά με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 16165/23-05-2017
έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών, κτιριακών, υδραυλικών &
εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας με το οποίο γνωμοδότησε αρνητικά για το αίτημά μου επειδή δεν έχω
ποσοστό αναπηρίας άνω των 80%, ότι ήμουν ήδη συνταξιούχος του δημοσίου όταν
προέκυψαν τα προβλήματα υγείας και δεν χρειάσθηκε να περάσω από υγειονομική
επιτροπή για αναπηρική σύνταξη κ.λ.π. ώστε να μου δοθεί ποσοστό αναπηρίας.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
16165/23-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών,
κτιριακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και τις υπ΄αρ.πρωτ.14420/10-05-2017 και
17636/02-06-2017 αιτήσεις του κ. Μουγκάση Ευάγγελου καθώς και τα συνημμένα
δικαιολογητικά που υπέβαλε,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
και λαμβανομένου της ιδίας αντίληψης των μελών της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου, ως προς την κατάσταση της υγείας του κ. Μουγκάση Ευάγγελου

την έκφραση θετικής γνώμης, περί της χορήγησης θέσης στάθμευσης, επί της οδού
Αράτου 36 στο Αίγιο της Δ.Κ. Αιγίου.
Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τον αιτούντα θα γίνουν υπό την
επίβλεψη και ευθύνη του Τμήματος Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών, κτιριακών,
υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
23 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 38
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη,
8)Βασιλική Βελαώρα και 9)Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:192/19.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Όθωνος 18».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης
και διαβάζει το υπ΄αρ. 14802/24-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιώνσυγκοινωνιακών, κτιριακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας το οποίο έχει ως εξής:
Θέμα:

Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας.

Σχετ.:

Η με αρ. πρωτ. 14802/12-05-2017 αίτηση της κ. Παπανικολοπούλου Ευσταθίας.

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε
θετικά για την χορήγηση θέσης στάθμευσης στην κ. Παπανικολοπούλου Ευσταθία, ο
οποία πάσχει από ασθένειες που της επιφέρουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80%,
σύμφωνα με την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας (αρ. επιτρ.
09905/2015/2834).

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
στάθμευσης είναι επί της οδού Όθωνος 18, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του
Δήμου Αιγιαλείας, όπου διαμένει η κ. Παπανικολοπούλου Ευσταθία. Η θέση
στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος διαστάσεων
2,50 x 5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επί στύλου στην οποία θα
αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης και ο αριθμός της
απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία χορηγήθηκε
η θέση στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση μαζί με τα συνημμένα της και
παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την
οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζώης για περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
14802/24-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών,
κτιριακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ. 14802/12-05-2017 αίτηση
της κ. Παπανικολοπούλου Ευσταθίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής του γνώμης, περί της χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της
οδού Όθωνος 18 στη Δ.Κ. Αιγίου. όπου διαμένει η κ. Παπανικολοπούλου
Ευσταθία.
Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος
διαστάσεων 2,50 x 5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επί στύλου στην
οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης και ο
αριθμός της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία
χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από την αιτούσα θα γίνουν υπό την
επίβλεψη και ευθύνη του Τμήματος Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών, κτιριακών,
υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
23 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 39
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη,
8)Βασιλική Βελαώρα και 9)Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:192/19.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Ασφαλτόστρωση παρόδου επί της Νεστόρου, τρίτη από την
κεντρική των Σταφιδαλώνων».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την υπ΄ αρ. πρωτ. 27574/05-09-2016 αίτηση του κ. Δούκα
Ιωάννη, η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλώ για την ασφαλτόστρωση και την ονομασία με αριθμό της
συγκεκριμένης παρόδου που βρίσκεται επί της Νεστόρου, τρίτη κατά σειρά πάροδος
από την κεντρική των Σταφιδαλώνων, πίσω από τον παλιό μύλο.
Για το συγκεκριμένο θέμα έχω απασχολήσει πάλι την υπηρεσία σας με αίτηση
και αριθμό πρωτοκόλλου 15765/13-09-2006 και μου απαντήσατε πως δεν υπήρχε
πίστωση.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την
υπ΄αρ. πρωτ. αίτηση 27574/05-09-2016 του κ. Δούκα Ιωάννη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης του γνώμης, περί της ασφαλτόστρωσης της παρόδου επί
της Νεστόρου, τρίτη κατά σειρά πάροδος από την κεντρική των Σταφιδαλώνων, πίσω
από τον παλιό μύλο. Όσον αφορά την ονοματοδοσία της οδού, θα γίνει σε επόμενη
συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
23 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 40
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη,
8)Βασιλική Βελαώρα και 9)Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:192/19.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Κοπή κυπαρισσιού επί του Δημοτικού Κοιμητηρίου της
Δ.Κ. Αιγίου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. 16721/26-05-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Αιγιαλείας το οποίο έχει ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 11/05/2017 και ημέρα Πέμπτη
κατόπιν τηλεφωνικής αιτήσεως, διαπιστώθηκε πως εντός του Δημοτικού
Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Αιγίου και στην βάση του οικογενειακού ταφείου ιδιοκτησίας
Χονδρογιάννη, φύεται ένα κυπαρίσσι. Το συγκεκριμένο δέντρο έχει προκαλέσει ρήξη
στην μαρμάρινη επένδυση του Ταφείου αλλά και στην εσωτερική τσιμεντένια
επένδυσή του. Ο κορμός του δέντρου είναι πλέον «ενσωματωμένος» με την
μαρμάρινη πλάκα αναπτυσσόμενος με ελαφρά κλίση προς τα δυτικά. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα όσο αναπτύσσεται το δέντρο να προκαλεί μεγαλύτερο ρήγμα στο Ταφείο
(καθώς το σπρώχνει προς τα δυτικά), ενώ οι μικρές δονήσεις που προκαλούνται όταν

φυσούν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή οι οποίοι αναγκάζουν το δέντρο να
ταλαντώνεται, σταδιακά θα αυξάνουν τις υλικές ζημιές στο Ταφείο.
Προτείνεται η κοπή του εν λόγω δέντρου προκειμένου να μην προκληθούν
μεγαλύτερες υλικές ζημιές στο Ταφείο, καθώς το κόστος αποκατάστασης φθοράς
ενός διπλού οικογενειακού ταφείου που μπορεί να προκληθεί από το δέντρο είναι
ιδιαίτερο μεγάλο.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
16721/26-05-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της κοπής του εν λόγω δέντρου (κυπαρισσίου) που
βρίσκεται επί του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη και ευθύνη του
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
23 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 41
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη,
8)Βασιλική Βελαώρα και 9)Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:192/19.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης
και διαβάζει το υπ΄αρ. 16735/26-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιώνσυγκοινωνιακών, κτιριακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την αρ. πρωτ.14465/1105-2017 αίτηση της κ. Σπανού Κωνσταντίνας τα οποία έχουν ως εξής:
Θέμα: Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης.
Σχετ: Η με αρ. πρτ. 14646/11-05-2017 αίτηση της κ. Σπανού Κωνσταντίνας.
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως και ύστερα από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε
θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης
της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 68, στην Δημοτική
Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.

Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε
μήκος 4,00 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου,
την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω
ενέργειες.
Η υπ΄αρ. 14646/11-05-2017 αίτηση της κας Σπανού Κωνσταντίνας
αναφέρει:
Είμαι μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας και διαμένω σε μία οριζόντια ιδιοκτησία(διαμέρισμα) του οποίου είμαι
πλήρης και κύρια και νομέας δυνάμει του υπ΄αριθμ. 6.456/2004 συμβολαίου
γονικής παροχής της Συμβ/χου Αιγίου, Σοφίας Θεοδωρακοπούλου και το οποίο
βρίσκεται επί πολυκατοικίας επί της οδού Β. Κωνσταντίνου αρ. 68.
Στο ισόγειο-πυλωτή της ανωτέρω πολυκατοικίας έχουν συσταθεί οι με
στοιχείας 11,12 και 13 θέσεις στάθμευσης, επιφάνειας 19,21 και 23 τ.μ. αντίστοιχα
και των οποίων δυνάμει του ίδιου ως άνω συμβολαίου, έχω επίσης την πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή.
Παρότι υπάρχει, δυνάμει του ανωτέρω συμβολαίου, θέση στάθμευσης με
γκαραζόπορτα, στο ισόγειο-πυλωτής της πολυκατοικίας όπου διαμένω, δυστυχώς
τα διερχόμενα αυτοκίνητα παρκάρουν πολλές φορές έμπροσθεν της θέσης
στάθμευσης παραβλέποντας την ύπαρξη ακόμα και της γκαραζόπορτας.
Επειδή υφίσταται άμεση ανάγκη να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες για την
διαγράμμιση του τμήματος της οδού έμπροσθεν των θέσεων στάθμευσης επί της
παραπάνω πολυκατοικίας, καθώς μπορεί να αποκλειστεί το όχημά μου στο
εσωτερικό της γκαραζόπορτας και να μην μπορώ να εξέλθω εξ αυτής.
ΖΗΤΩ
Να προβείτε στην διαγράμμιση του τμήματος της οδού έμπροσθεν των
θέσεων στάθμευσης που βρίσκονται στο ισόγειο-πυλωτή πολυκατοικίας επί της οδού
Β. Κωνσταντίνου αρ. 68.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ σας προσκομίζω
1) την υπ΄αρ. πρωτ. 4766/15-02-2017 Βεβαίωση μόνιμης διαμονής του
Δημάρχου Αιγιαλείας
2) το υπ΄ αριθμ. 6456/2004 συμβόλαιο γονικής παροχής και τροποποίησης
οροφοκτησίας, της Συμβολαιογράφου Αιγίου, Σοφίας Θεοδωρακοπούλου.
3) Μία φωτογραφία της πρόσοψης της πολυκατοικίας όπου διαμένω με την
υπάρχουσα θέση στάθμευσης και την παράνομη στάθμευση διερχόμενων
αυτοκινήτων.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
16735/26-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών,
κτιριακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την αρ. πρωτ.14465/11-05-2017 αίτηση της κ.
Σπανού Κωνσταντίνας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης του γνώμης, περί της έγκρισης άδειας εισόδουεξόδου προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της
οδού Β. Κωνσταντίνου 68, στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε
μήκος 4,00 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της
αιτούσας.
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη και ευθύνη του
Τμήματος
Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών,
κτιριακών,
υδραυλικών
&
εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2017
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
23 Ιουνίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 42
Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Γραφείου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα
είκοσι τρεις (23) Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους
Συμβούλους κ.κ.: 2) Παναγιώτη Αλεξόπουλο, 3) Ιωάννη Γιδά, 4) Παναγιώτα
Γκρέμου-Γούσα, 5) Αθανάσιο Κάλπη, 6) Θεόδωρο Κούρτη, 7) Αντώνιο Μπούλη,
8)Βασιλική Βελαώρα και 9)Αλεξόπουλο Γεώργιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:192/19.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Ασφαλτόστρωση επί της οδού Σκουφά της Δ.Κ. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την από 01-06-2017 διαβίβαση αιτήματος από το Τμήμα
Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών, κτιριακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και τις υπ΄ αρ. πρωτ.
16154/23-05-2017 και 16954/29-05-2017 αιτήσεις του κ. Τσάτσου Αθανασίου.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την από
01-06-2017 διαβίβαση αιτήματος από το Τμήμα Συγκοινωνιών-συγκοινωνιακών,
κτιριακών, υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και τις υπ΄ αρ. πρωτ. 16154/23-05-2017 16954/2905-2017 αιτήσεις του κ. Τσάτσου Αθανασίου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
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ως προς την ασφαλτόστρωση της οδού Σκουφά, ότι είχε ληφθεί απόφαση για το
συγκεκριμένο θέμα πριν δύο έτη από το συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου και ήταν θετική
γνώμη. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να υλοποιήσει την απόφαση αυτή που
υφίσταται δύο έτη πριν.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2017
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