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ΑΠΟΦΑΣΗ 46
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα είκοσι πέντε (25) Ιουλίου 2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, 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)Ιωάννη Γιδά, 3)
Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4) Αθανάσιο Κάλπη, 5) Θεόδωρο Κούρτη, 6) Αντώνιο
Μπούλη, και 7)Βασιλική Βελαώρα μετά από την αριθ. πρωτ.:255/21-07-2017
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, Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, Αλεξόπουλος Γεώργιος και
Αλεξόπουλος Παναγιώτης 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 επτά (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων επί της οδού Ανδρέου
Λόντου της Δ.Κ. Αιγίου.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Εκτός Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγησή του.
Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι:
Το σούπερ μάρκετ(super market) με την επωνυμία «Σκλαβενίτης» που εδρεύει
επί της οδού Ανδρέου Λόντου 41 της Δ.Κ. Αιγίου, μου ζήτησε προφορικά ότι θα
ήθελε οι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης που βρίσκονται επί της οδού
Ανδρέου Λόντου , να μεταφερθούν εντός του ιδιωτικού πάρκινγκ του καταστήματος,
έτσι ώστε να αποφευχθεί η κατάσταση που επικρατεί στην οδό από τον όγκο των
απορριμμάτων και διαβεβαιώνοντας ότι αν μεταφερθούν θα εξακολουθούν να είναι
προς εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης,
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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της μετακίνησης των κάδων απορριμμάτων και
ανακύκλωσης επί της οδού Ανδρέου Λόντου , να μεταφερθούν εντός του ιδιωτικού
πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ(super Market) με τη επωνυμία «Σκλαβενίτης», έτσι
ώστε να αποφευχθεί η κατάσταση που επικρατεί στην οδό από τον όγκο των
απορριμμάτων και προς εξυπηρέτηση των δημοτών και των επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι από το σούπερ μαρκετ θα επιτρέπεται
πρόσβαση όλες τις ημέρες και ώρες προς το ιδιωτικό πάρκινγ (parking) του σούπερ
μάρκετ, για τους δημότες και επιχειρηματίες όπου εξυπηρετούνται από τους
συγκεκριμένους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2017
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 47
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα είκοσι πέντε (25) Ιουλίου 2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, 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)Ιωάννη Γιδά, 3)
Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4) Αθανάσιο Κάλπη, 5) Θεόδωρο Κούρτη, 6) Αντώνιο
Μπούλη, και 7)Βασιλική Βελαώρα μετά από την αριθ. πρωτ.:255/21-07-2017
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, Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, Αλεξόπουλος Γεώργιος και
Αλεξόπουλος Παναγιώτης 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 επτά (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης ΔραστηριοτήτωνΑδειοδοτήσεων-Προστασίας Καταναλωτών της Δ/νσης ΠρογραμματισμούΟργάνωσης-Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης και την υπ΄αρ. πρωτ: 21586/0607-2017 αίτηση του κ. Σωτηρόπουλου Ανδρέα τα οποία έχουν ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς
Πρόεδρο του Συμβούλιου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας
ΘΕΜΑ :«Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος»
Κύριε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Έχοντας υπ’ όψιν,
Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 88 Ν.2696/99 δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο
όχημα, ρυμουλκούμενο, ζωήλατο όχημα, να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη Χώρα, αν
δεν έχει εκδοθεί γι' αυτό άδεια κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 απόφασης 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 535/30.04.2002
τεύχος Β') ΥΠΕΣΔΔ, η άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος χορηγείται από τους
οικείους δήμους στους οποίους θα κινείται το ζωήλατο όχημα. Στην άδεια
κυκλοφορίας προσδιορίζεται η εδαφική περιφέρεια στην οποία θα ασκείται η
επαγγελματική δραστηριότητα του ηνιόχου.
Σύμφωνα με το στοιχείο 20 της παρ. ΙΙ του άρθρου 75 του
Ν.3463/06 η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην περιφέρειά
τους είναι αρμοδιότητα των Δήμων.
Ο Ανδρέας Σωτηρόπουλος του Σωτηρίου, έχει καταθέσει αίτηση με αρ.
Πρωτ.:21586/6-7-2017 με την οποία ζητά άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος.
Η διαδρομή που θα ακολουθεί είναι η εξής: Ψηλά Αλώνια-1η Μάη 1886Δεσποτοπούλου-Μητροπόλεως-Κ. Θεοδώρου-Ψηλά Αλώνια.
Κατόπιν αυτών, σας υποβάλλουμε τον φάκελο με τα
δικαιολογητικά που μας
κατέθεσε και σας παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.
Η υπ΄αρ. 21586/06-07-2017 αίτηση του κ. Σωτηρόπουλου Ανδρέα αναφέρει:
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος για το
όχημα άμαξα επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Σας δηλώνω ότι είμαι
κάτοχος του ζώου χρώματος καφέ, θηλυκό με το όνομα Ήρα.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την εισήγηση
του
Τμήματος
Ρύθμισης
Δραστηριοτήτων-Αδειοδοτήσεων-Προστασίας
Καταναλωτών της Δ/νσης Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής & Τοπικής
Ανάπτυξης καθώς και την υπ΄αρ. πρωτ: 21586/06-07-2017 αίτηση του κ.
Σωτηρόπουλου Ανδρέα
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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου
οχήματος. Η διαδρομή που θα ακολουθεί είναι η εξής: Υψηλά Αλώνια-1η Μάη 1886Δεσποτοπούλου-Μητροπόλεως-Κ.Θεοδώρου-Υψηλά Αλώνια, σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Δραστηριοτήτων-Αδειοδοτήσεων-Προστασίας
Καταναλωτών της Δ/νσης Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής & Τοπικής
Ανάπτυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2017
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 48
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα είκοσι πέντε (25) Ιουλίου 2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, 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)Ιωάννη Γιδά, 3)
Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4) Αθανάσιο Κάλπη, 5) Θεόδωρο Κούρτη, 6) Αντώνιο
Μπούλη, και 7)Βασιλική Βελαώρα μετά από την αριθ. πρωτ.:255/21-07-2017
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 Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, Αλεξόπουλος Γεώργιος και
Αλεξόπουλος Παναγιώτης 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 επτά (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών»
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: 20768/29-06-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ.
15091/16-05-2017 του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ι.Μ.
Καλαβρύτων & Αιγιαλείας, Πρωτοπρεσβύτερου Λιακόπουλου Αθανασίου τα οποία
έχουν ως εξής:
Ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας
ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για την τοποθέτηση τριών (3) ελαστικών
οριοδεικτών επί της οδού Ανδρονοπούλου, στη συμβολή της με την οδό Υψηλάντου
1. Στο συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται από τον Κ.Ο.Κ. η στάση και η στάθμευση
λόγω τομής οικοδομικών γραμμών, (άρθρο 34, παρ. 2 εδάφιο ί,) οπότε και δε θα
δεσμευθεί ελεύθερος χώρος 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 γνωμοδότησή σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την
οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες.
Η ακριβής θέση τοποθέτησης αποτυπώνεται στη συνημμένη φωτογραφία.
Η υπ΄αρ. 15091/16-05-2017 του Πρωτοπρεσβύτερου Αθανάσιου Λιακόπουλου,
αναφέρει:
Επί της οδού Ανδρονοπούλου απέναντι από την έξοδο του προαυλίου χώρου
του Ναού (όπου βρίσκεται η αυτόματη ηλεκτρονική πόρτα), παρκάρουν αυτοκίνητα
με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν την έξοδο των αυτοκινήτων, όχι μόνο του
προσωπικού του Ναού και των ευλαβών προσκυνητών αλλά και των γραφείων τόσο
των τελετών όσο και των γάμων.
Δια των ως άνω λόγων θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μεριμνήσετε ώστε να
τοποθετηθούν (κορύνες) σταθερές στη θέση αυτή, προς εξυπηρέτηση όλων ημών.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ. πρωτ:
20768/29-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 15091/16-05-2017 του Προέδρου
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ι.Μ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας,
Πρωτοπρεσβύτερου Λιακόπουλου 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της τοποθέτησης τριών (3) ελαστικών οριοδεικτών
επί της οδού Ανδρονοπούλου, στη συμβολή της με την οδό Υψηλάντου 1.
Όλες οι περιγραφόμενες 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 48/2017
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
25 Ιουλίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 49
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα είκοσι πέντε (25) Ιουλίου 2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, 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) 2)Ιωάννη Γιδά, 3)
Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4) Αθανάσιο Κάλπη, 5) Θεόδωρο Κούρτη, 6) Αντώνιο
Μπούλη, και 7)Βασιλική Βελαώρα μετά από την αριθ. πρωτ.:255/21-07-2017
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 Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, Αλεξόπουλος Γεώργιος και
Αλεξόπουλος Παναγιώτης 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 επτά (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων»
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. 10746/12-07-2017 έγγραφο του Τμήματος αποκομιδής
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 10746/04-04-2017 αίτηση του κ.
Κούρτη Δημ. Θεοδώρου τα οποία έχουν ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την μετακίνηση κάδων στην οδό Κορίνθου 18 Δ.Ε. Αιγίου, Δ. Αιγιαλείας

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 10746/2017 αίτησης του κου Κούρτη Δημ.
Θεόδωρου, διενεργήθηκε αυτοψία στην οδό Κορίνθου 18, προκειμένου να καθοριστεί
νέα θέση για τους κάδους (ανακύκλωσης και αποκομιδής) που βρίσκονται εντός του
ιδιωτικού χώρου της επιχείρησής του (φωτ. 1)
Κατά την διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
- Οι κάδοι σύμφωνα με το τοπογραφικό που προσκόμισε ο αιτών
βρίσκονται εντός του ιδιωτικού χώρου της επιχείρησής του.
- Οι εν λόγω κάδοι κατόπιν συνεννόησης με τα συνεργεία αποκομιδής δεν
συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών

αντίστοιχα. Οι κάδοι λοιπόν απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα
συνεργεία μας όπου κι ακολούθησε μία χρονική περίοδος αναμονής, κατά
το διάστημα το οποίου δεν υπήρξε διαφωνία από περιοίκους όσον αφορά
την οριστική απομάκρυνσή του, ώστε να προαταθεί από εμάς εναλλακτική
θέση τοποθέτησής του.
Προτείνεται όπως:
Οι κάδοι απομακρυνθούν οριστικά από την εν λόγω θέση.

Φωτ. 1 – ιδιοκτησιακός χώρος κου Κούρτη Θεόδωρου (αριστερά) και κάδοι απορριμμάτων και
ανακύκλωσης

Η υπ΄αρ. 10746/04-04-2017 αίτηση του κ. Κούρτη Θεοδώρου, αναφέρει: Παρακαλώ
να μετακινηθούν από τον ιδιωτικό χώρο της επιχείρησης-καταστήματος που διατηρώ
επί της Κορίνθου 18 οι κάδοι. Σας υποβάλλω τοπογραφικό Διάγραμμα.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ. πρωτ:
10746/12-07-2017 έγγραφο του Τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου
Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 10746/04-04-2017 αίτηση του κ. Κούρτη Θεοδώρου
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,
ενώ ο κ. Κούρτης Θεόδωρος απείχε της ψηφοφορίας, λόγω έννομου
συμφέροντος
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της μετακίνησης των κάδων απορριμμάτων
(ανακύκλωσης και αποκομιδής) επί της οδού Κορίνθου 18, σύμφωνα με την εισήγηση
του Τμήματος Αποκομιδής, απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2017
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
25 Ιουλίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 50
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα είκοσι πέντε (25) Ιουλίου 2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, 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)Ιωάννη Γιδά, 3)
Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4) Αθανάσιο Κάλπη, 5) Θεόδωρο Κούρτη, 6) Αντώνιο
Μπούλη, και 7)Βασιλική Βελαώρα μετά από την αριθ. πρωτ.:255/21-07-2017
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 Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ, Αλεξόπουλος Γεώργιος και
Αλεξόπουλος Παναγιώτης 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 επτά (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για την ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης
Νέας Γενιάς (NGA) σε αστικές περιοχές από την ΟΤΕ Α.Ε.»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ: 16738/05-07-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΤΕ ΑΕ.
ΣΧΕΤ.: Α) Η με αρ. πρωτ. 52/578/22-05-2017 αίτηση του ΟΤΕ ΑΕ (αρ.πρ.
Δήμου Αιγιαλείας).
Β) Την αρ. 25/2017 απόφαση της ΕΠΖ του Δήμου Αιγιαλείας.
Γ) Την αρ. 154/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αιγιαλείας με ΑΔΑ
6ΩΧ6Ω6Χ-Β6Ζ.

Με τα ανωτέρω Β,Γ σχετικά αποφασίστηκαν η έγκριση υλοποίησης του έργου:
«Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) σε Αστικές Περιοχές» του
Δήμου Αιγιαλείας από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε., η εγκατάσταση σαράντα τεσσάρων (44)
καμπινών, η κατασκευή δέκα έξι (16) νέων φρεατίων κ.ο.κ.
Με το ανωτέρω Α σχετικό έγγραφο, η ΟΤΕ ΑΕ αιτείται την τροποποίηση της
θέσης 7 καμπινών: αναλυτικότερα:
Την μεταφορά της καμπίνας Γ3 219 στην υφιστάμενη θέση KV, δίπλα στο κράσπεδο
με την οποία η υπηρεσία μας συμφωνεί.
Την μεταφορά της καμπίνας Γ3 108 απέναντι από την υφιστάμενη θέση του KV, στην
πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας με την οποία η υπηρεσία μας συμφωνεί.
Την μεταφορά της καμπίνας Γ3 104, δίπλα από την υφιστάμενη θέση του KV λόγω
ύπαρξης φρεατίου στην οδό Αιγιαλέως, με την οποία υπηρεσία μας συμφωνεί.
Την μεταφορά της καμπίνας Γ3 135, στον κοινόχρηστο χώρο, δίπλα από την οδό
Διγελιωτίκων (κατεβαίνοντας δεξιά), λόγω της ύπαρξης αγωγού ομβρίων στα
πεζοδρόμια της Νικολάου Πλαστήρα, με την οποία υπηρεσία μας συμφωνεί.
Την μεταφορά της καμπίνας Γ3 125, απέναντι από την υφιστάμενη θέση (οδός Αγ.
Σοφίας 1), στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Σοφίας.
Την μεταφορά της καμπίνας Γ3 126, επί του οδοστρώματος στην οδό Αίνου (στην
αρχή της κοντά στην Ν. Πλαστήρα), με την οποία η υπηρεσία μας διαφωνεί για
λόγους ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων, μοτοσυκλετών, οδηγών και πεζών.
Την μεταφορά της καμπίνας Γ3 128, επί του οδοστρώματος στην οδό Βιτσίου (στην
αρχή της κοντά στην Σκουφά), με την οποία η υπηρεσία μας διαφωνεί για λόγους
ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων, μοτοσυκλετών, οδηγών και πεζών
Παρακαλούμε το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου όπως εκφράσει τις απόψεις
του επί του θέματος, και όπως στη συνέχεια προωθήσει το ζήτημα στην Ε.Π.Ζ. για
την λήψη σχετικής απόφασης και τέλος της προώθηση της απόφασης της Ε.Π.Ζ.
στο Δ.Σ.
Συνημμένα
– Η με αρ. πρωτ. 52/578/22-05-2017 αίτηση του ΟΤΕ ΑΕ.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ
πρωτ:16738/05-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ:16738/26-05-2017 αίτηση του
ΟΤΕ Α.Ε.
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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της τροποποίησης των θέσεων των καμπινών ως
εξής:
Τη μεταφορά της καμπίνας Γ3 219 στην υφιστάμενη θέση KV, δίπλα στο κράσπεδο.
Τη μεταφορά της καμπίνας Γ3 108 απέναντι από την υφιστάμενη θέση του KV, στην
πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας.
Τη μεταφορά της καμπίνας Γ3 104, δίπλα από την υφιστάμενη θέση του KV λόγω
ύπαρξης φρεατίου στην οδό Αιγιαλέως.
Τη μεταφορά της καμπίνας Γ3 135, στον κοινόχρηστο χώρο, δίπλα από την οδό
Διγελιωτίκων (κατεβαίνοντας δεξιά), λόγω της ύπαρξης αγωγού ομβρίων στα
πεζοδρόμια της Νικολάου Πλαστήρα.
Τη μεταφορά της καμπίνας Γ3 125, απέναντι από την υφιστάμενη θέση (οδός Αγ.
Σοφίας 1), στο πεζοδρόμιο της οδού Αγ. Σοφίας.
Την έκφραση αρνητικής γνώμης των θέσεων των καμπινών ως εξής:
Τη μη μεταφορά της καμπίνας Γ3 126, επί του οδοστρώματος στην οδό Αίνου
(στην αρχή της κοντά στην Ν. Πλαστήρα),για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων
οχημάτων, μοτοσυκλετών, οδηγών και πεζών.
Τη μη μεταφορά της καμπίνας Γ3 128, επί του οδοστρώματος στην οδό Βιτσίου
(στην αρχή της κοντά στην Σκουφά), για λόγους ασφάλειας των διερχόμενων
οχημάτων, μοτοσυκλετών, οδηγών και πεζών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

