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ΑΠΟΦΑΣΗ 51
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα μία (01) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή 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)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική Βελαώρα 6) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ, 7)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης
μετά από την αριθ. πρωτ.:301/25-08-2017 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 , Κάλπης Αθανάσιος και Μπούλης Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα οκτώ(08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί
των εργ. κατ. Συνοικισμού 12.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο(1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ:21842/24-07-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
Θέμα: Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης.
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 21842/07-07-2017 αίτηση του κ. Ανδρέου Βασιλείου.
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
στην ιδιοκτησία του κ. Ανδρέου Βασιλείου, στις εργατικές κατοικίες Συνοικισμού
(πλησίον πλατείας Πίνδου) 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 και τοποθέτηση

πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της
απόφασης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότησης σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου,
την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ
πρωτ:21842/24-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ: 21842/07-07-2017 αίτηση
του κ. Ανδρέου Βασιλείου
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 έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου προς τον
ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία του κ. Ανδρέου Βασιλείου, στις εργατικές
κατοικίες Συνοικισμού (πλησίον πλατείας Πίνδου).
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 και τοποθέτηση
πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της
απόφασης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2017
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα μία (01) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή 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)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική Βελαώρα 6) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ, 7)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης
μετά από την αριθ. πρωτ.:301/25-08-2017 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 , Κάλπης Αθανάσιος και Μπούλης Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα οκτώ(08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί
της οδού Ποσειδώνος(Αλυκή)».
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:18607/25-07-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
Θέμα: Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης.
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 18607/12-06-2017 αίτηση του κ. Πληθάκη Σωτηρίου.
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
που βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώνος (Αλυκή) στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας. Η εν λόγω είσοδος-έξοδος της ισόγειας θέσης στάθμευσης,
βρίσκεται μεταξύ των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με διακριτικούς
τίτλους «Ανεμολόγιο» και «Βυθός» και αποτυπώνεται στη συνημμένη φωτογραφία.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με τοποθέτηση
κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος, σε μήκος 4,00 μέτρων, για την

απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης και τοποθέτηση πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο
σημείο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότησης σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου,
την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ
πρωτ:18607/25-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ: 18607/25-07-07-2017 αίτηση
του κ. Πληθάκη Σωτηρίου
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 έγκρισης άδειας εισόδου-εξόδου προς
τον ισόγειο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώνος (Αλυκή) στην
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, στον κ. Πληθάκη Σωτήριο.
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με τοποθέτηση
κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος, σε μήκος 4,00 μέτρων, για την
απαγόρευση της στάσης-στάθμευσης και τοποθέτηση πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο
σημείο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμοδίου
συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2017
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα μία (01) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή 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)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική Βελαώρα 6) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ, 7)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης
μετά από την αριθ. πρωτ.:301/25-08-2017 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 , Κάλπης Αθανάσιος και Μπούλης Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα οκτώ(08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου επί της
συμβολής των οδών Ρ. Φεραίου- Γ. Κοντοπούλου και Σελινούντος»
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. πρωτ:22962/25-07-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Θέμα:
Απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου.
Σχετ.:
Η με αρ. πρωτ. 22962/18-7-2017 αίτηση του κ. Πίκουλα Ιωάννη.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 22962/18-7-2017 αίτησή του ο κ. Πίκουλας Ιωάννης
αιτείται την απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης επί της οδού Σελινούντος,
έμπροσθεν της εισόδου κατοικίας και υπόγειου χώρου. Το ακίνητο βρίσκεται στη
συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου – Γεώργιου Κοντοπούλου και Σελινούντος στην
Δημοτική κοινότητα Αιγίου.
Ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας,
διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του πεζοδρομίου στο σημείο της εισόδου της

κατοικίας και του υπόγειου χώρου, επί της οδού Σελινούντος, είναι 55 εκατοστά,
μαζί με το κράσπεδο. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ομαλή πρόσβαση, όπως
φαίνεται και στην επισυναπτόμενη φωτογραφία.
Η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά στην απαγόρευση της στάσης στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας και του υπόγειου
χώρου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση.
Η εν λόγω απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης θα υλοποιηθεί με
τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης με κίτρινη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος
σε μήκος 7,00 μέτρων και τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην
οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
(Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση και παρακαλούμε για την
γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την οποία θα προωθήσετε
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ πρωτ:
22962/25-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ: 22962/18-07-2017 αίτηση
του κ. Πίκουλα 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της απαγόρευσης της στάσης στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας και του υπόγειου
χώρου επί της οδού Σελινούντος του κ. Πίκουλα Ιωάννη, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση.
Η εν λόγω απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης θα υλοποιηθεί με
τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης με κίτρινη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος
σε μήκος 7,00 μέτρων και τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην
οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
(Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2017
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
01 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 54
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα μία (01) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή 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)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική Βελαώρα 6) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ, 7)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης
μετά από την αριθ. πρωτ.:301/25-08-2017 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 , Κάλπης Αθανάσιος και Μπούλης Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα οκτώ(08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας (απαγόρευση στάσηςστάθμευσης) επί της συμβολής με τον παράδρομο της οδού Αίνου».
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:19863/25-07-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
Θέμα: Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ40( απαγόρευση στάσης- στάθμευσης)
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 19863/21-06-2017 αίτηση του κ. Πίττα Νικολάου
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως του κ. Πίττα Νικολάου, ύστερα από
αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στο εν λόγω σημείο, σας
ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας
Ρ40(απαγόρευση στάσης- στάθμευσης) και στις δυο πλευρές του δρόμου ,στη
συμβολή με τον παράδρομο της οδού Αίνου που οδηγεί σε αδιέξοδο και όπως
απεικονίζεται στη συνημμένη φωτογραφία .

Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση και παρακαλούμε για την
γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την οποία θα προωθήσετε στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζώης για περαιτέρω ενέργειες.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ
πρωτ:19863/25-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ: 19863/21-06-2017 αίτηση
του κ. Πίττα Νικολάου.
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 ρυθμιστικής πινακίδας
Ρ40(απαγόρευση στάσης- στάθμευσης) και στις δυο πλευρές του δρόμου, στη
συμβολή με τον παράδρομο της οδού Αίνου που οδηγεί σε αδιέξοδο.
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2017
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 55
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα μία (01) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή 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)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική Βελαώρα 6) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ, 7)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης
μετά από την αριθ. πρωτ.:301/25-08-2017 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 , Κάλπης Αθανάσιος και Μπούλης Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα οκτώ(08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης επί της οδού Φιλοθέης».
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. πρωτ:17883/26-07-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
Θέμα:
Σχετ.:

Απαγόρευση στάσης- στάθμευσης επί της οδού Φιλοθέης.
Η με αρ. πρωτ. 17883/06-06-2017 αίτηση του κ. Κοσσαρά Παναγιώτη

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως του κ. Κοσσαρά Παναγιώτη,
ύστερα από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας στο εν λόγω
σημείο, διαπιστώθηκε ότι το διαμορφωμένο πλάτος του οδοστρώματος της οδού
Φιλοθέης είναι κυμαινόμενο από 4,40 έως 6,50 μέτρα. Η οδός Φιλοθέης είναι
δρόμος διπλής κυκλοφορίας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων, εάν υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα στην μια πλευρά
της οδού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά στην
απαγόρευση στάσης - στάθμευσης και στις δυο κατευθύνσεις της οδού Φιλοθέης,

με χρήση κατακόρυφης σήμανσης με πινακίδες τύπου Ρ-40 και στις δυο
κατευθύνσεις της οδού και σε μήκος 240 μέτρα από τη συμβολή της με τον
παράπλευρο της Εθνικής Οδού δρόμο, όπως φαίνεται και στην συνημμένη
αεροφωτογραφία.

Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση 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 πρωτ:
17883/26-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ: 17883/06-06-2017 αίτηση
του κ. Κοσσαρά Παναγιώτη
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 απαγόρευσης στάσης - στάθμευσης
και στις δυο κατευθύνσεις της οδού Φιλοθέης, με χρήση κατακόρυφης σήμανσης με
πινακίδες τύπου Ρ-40 και στις δυο κατευθύνσεις της οδού και σε μήκος 240 μέτρα
από τη συμβολή της με τον παράπλευρο της Εθνικής Οδού δρόμο, σύμφωνα με την
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2017
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΦΑΣΗ 56
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα μία (01) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή 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)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική Βελαώρα 6) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ, 7)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης
μετά από την αριθ. πρωτ.:301/25-08-2017 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 , Κάλπης Αθανάσιος και Μπούλης Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα οκτώ(08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μετακίνηση κάδων στο 3ο
Δημοτικό Σχολείο και 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το έκτο(6ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης
και διαβάζει την από 28-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και το υπ΄αρ.
πρωτ:21621/26-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
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

Θέμα:
Σχετ.:

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου.
1.

Το με αρ. πρωτ. 202/26.06.2017 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου.

2.

Η με αρ. πρωτ.36862/16-11-2016 αίτηση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, η Υπηρεσία μας έπειτα από αυτοψία
που πραγματοποίησε στο ανωτέρω Δημοτικό Σχολείο και αφού έλαβε υπόψη τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και την Απόφαση με αριθμό
ΔΜΕΟ/Ο/3050/16.09.2013/ΦΕΚ Β’ 2302 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών
Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε
περιοχή σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ για:

1. Την δημιουργία μιας διάβασης πεζών πλησίον της εισόδου/εξόδου του σχολείου στη συμβολή
των οδών Πάνου Μεντζελόπουλου & Δωδώνης (σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα).
2. Την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π (σύμφωνα με τη λεπτομέρεια 1):
•

μπροστά από την είσοδο/έξοδο του σχολείου και για μήκος 5,00μ.

•

από την είσοδο/έξοδο του σχολείου και για μήκος 2,00μ. με κατεύθυνση προς
την οδό 26ης Ιανουαρίου 1821, επί της οδού Πάνου Μεντζελόπουλου

•

από την είσοδο/έξοδο του σχολείου και μέχρι το σημείο διάβασης με
κατεύθυνση προς την οδό Αγίου Λεοντίου (μήκος 11,00μ.), επί της οδού
Πάνου Μεντζελόπουλου

•

μετά το σημείο διάβασης και για μήκος 5,00μ. με κατεύθυνση προς την οδό
Αγίου Λεοντίου, επί της οδού Πάνου Μεντζελόπουλου

3. Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης μείωσης ταχύτητας τροχοφόρων λόγω προσέγγισης
σχολικού συγκροτήματος με χρήση των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου τύπου Κ-16 [κίνδυνος
λόγω συχνής κίνησης παιδιών(σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.)] & Ρ-32 (η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται
στον αριθμό των 30χλμ/ώρα), επί στύλου, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., τις ισχύουσες προδιαγραφές,
το συνημμένο σκαρίφημα και το υπόδειγμα πινακίδων.
4. Την δημιουργία οριζόντιας σήμανσης κίτρινης διαγράμμισης για απαγόρευση στάθμευσης καθώς
και την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης απαγόρευσης στάσης/στάθμευσης σύμφωνα με τον
Κ.Ο.Κ., τις ισχύουσες προδιαγραφές, το συνημμένο σκαρίφημα και το υπόδειγμα πινακίδων (άρθρο
34, παρ.2α του Κ.Ο.Κ.).
Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την οποία θα
προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζώης για περαιτέρω ενέργειες.

Αεροφωτογραφία

Σκαρίφημα

Λεπτομέρεια 1

Υπόδειγμα Πινακίδων

(Κ-16)
Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης
παιδιών (Σχολεία, Γήπεδα κ.λ.π.)

(Ρ-32)
Η μέγιστη ταχύτητα
περιορίζεται στον
αναγραφόμενο αριθμό
των 30 χλμ/ώρα.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε την εισήγηση
από 28-03-2017 της Δ/νσης Καθαριότητας, το υπ΄αρ πρωτ:21621/26-07-2017
έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
και την υπ΄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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της μετακίνησης των κάδων
απορριμμάτων και προτείνει να 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

και 1. τη δημιουργία μιας διάβασης πεζών πλησίον της εισόδου/εξόδου του
σχολείου στη συμβολή των οδών Πάνου Μεντζελόπουλου & Δωδώνης
(σύμφωνα με το σκαρίφημα).
2. Την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π (σύμφωνα με τη
λεπτομέρεια 1):
• μπροστά από την είσοδο/έξοδο του σχολείου και για μήκος
5,00μ.
• από την είσοδο/έξοδο του σχολείου και για μήκος 2,00μ. με
κατεύθυνση προς την οδό 26ης Ιανουαρίου 1821, επί της οδού
Πάνου Μεντζελόπουλου
• από την είσοδο/έξοδο του σχολείου και μέχρι το σημείο
διάβασης με κατεύθυνση προς την οδό Αγίου Λεοντίου (μήκος
11,00μ.), επί της οδού Πάνου Μεντζελόπουλου
• μετά το σημείο διάβασης και για μήκος 5,00μ. με κατεύθυνση
προς την οδό Αγίου Λεοντίου, επί της οδού Πάνου
Μεντζελόπουλου
3. Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης μείωσης ταχύτητας
τροχοφόρων λόγω προσέγγισης σχολικού συγκροτήματος με χρήση των
πινακίδων αναγγελίας κινδύνου τύπου Κ-16 [κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης
παιδιών(σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.)] & Ρ-32 (η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται
στον αριθμό των 30χλμ/ώρα), επί στύλου, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., τις
ισχύουσες προδιαγραφές, το σκαρίφημα και το υπόδειγμα πινακίδων.
4. Τη δημιουργία οριζόντιας σήμανσης κίτρινης διαγράμμισης για
απαγόρευση στάθμευσης καθώς και την τοποθέτηση κατακόρυφης
σήμανσης απαγόρευσης στάσης/στάθμευσης σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., τις
ισχύουσες προδιαγραφές, το σκαρίφημα και το υπόδειγμα πινακίδων
(άρθρο 34, παρ.2α του Κ.Ο.Κ.).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2017
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
01 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 57
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα μία (01) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή 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)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική Βελαώρα 6) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ, 7)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης
μετά από την αριθ. πρωτ.:301/25-08-2017 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 , Κάλπης Αθανάσιος και Μπούλης Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα οκτώ(08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Έγκριση άδειας εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί
της οδού Αριστοτέλους 7».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ:23336/31-07-2017 έγγραφο του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
Θέμα: Έγκριση άδειας εισόδου - εξόδου σε χώρο στάθμευσης.
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 23336/20-7-2017 αίτηση της κ. Δούσμανη Φωτεινής.
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 στην ιδιοκτησία της
κ. Δούσμανη Φωτεινής, επί της οδού
Αριστοτέλους 7, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον ισόγειο χώρο στάθμευσης της κ.
Δούσμανη Φωτεινής, προτείνεται η απαγόρευση στάσης στάθμευσης έμπροσθεν
της εισόδου στον ισόγειο χώρο στάθμευσης, άλλα λόγω του μικρού πλάτους της

οδού και απέναντι από αυτόν, οπού υπάρχουν δυο διαμορφωμένες είσοδοι
κατοικιών και μια διαμορφωμένη είσοδος χώρου στάθμευσης, όπως φαίνεται και
στην συνημμένη φωτογραφία.
Τεχνικά η απαγόρευση στάσης – στάθμευσης θα επιτευχτεί με οριζόντια
σήμανση επί του οδοστρώματος, με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης:
• Έμπροσθεν της εισόδου του ισόγειου χώρου στάθμευσης, σε μήκος 4,00
μέτρων
• Απέναντι από την είσοδο του ισόγειου χώρου στάθμευσης, έμπροσθεν των
δυο διαμορφωμένων εισόδων κατοικιών και μιας διαμορφωμένης εισόδου
χώρου στάθμευσης, σε μήκος 12 μέτρων.
Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο,
στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου (Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του
αιτούντος.
Παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου,
την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω
ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ πρωτ:
23336/31-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. πρωτ: 23336/20-07-2017 αίτηση
της κ. Δούσμανη Φωτεινής
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 έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου
προς τον ισόγειο χώρο στάθμευσης στην ιδιοκτησία της κ. Δούσμανη Φωτεινής, επί
της οδού Αριστοτέλους 7, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Τεχνικά η απαγόρευση στάσης – στάθμευσης θα επιτευχτεί με οριζόντια σήμανση επί
του οδοστρώματος, με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης:
• Έμπροσθεν της εισόδου του ισόγειου χώρου στάθμευσης, σε μήκος 4,00
μέτρων
• Απέναντι από την είσοδο του ισόγειου χώρου στάθμευσης, έμπροσθεν των
δυο διαμορφωμένων εισόδων κατοικιών και μιας διαμορφωμένης εισόδου
χώρου στάθμευσης, σε μήκος 12 μέτρων.
Προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην
οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου
(Ε.Π.Ζ.).
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της αιτούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2017
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
01 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 58
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα μία (01) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή 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)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική Βελαώρα 6) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ, 7)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης
μετά από την αριθ. πρωτ.:301/25-08-2017 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 , Κάλπης Αθανάσιος και Μπούλης Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα οκτώ(08) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων στον Γ΄ Δημοτικό
Παιδικό Σταθμό στον οικ. Μυρτιάς».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το όγδοο(8ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ:22414/07-08-2017 έγγραφο του Τμήματος
Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας
και ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας
Θέμα: Μετακίνηση κάδου απορριμμάτων περιοχής παιδικού Σταθμού Δ.Κ.
Αιγίου
Σχετ: Η με αρ. 22414/2017 αίτηση
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με μετακίνηση κάδων στην περιοχή του παιδικού Σταθμού Μυρτιάς
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 22414/13-07-2017 αίτησης Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική προστασία Δήμου Αιγιαλείας
Προτείνεται όπως:
α) μετακινηθεί ο κάδος των απορριμμάτων που βρίσκεται απέναντι από τον Γ΄
παιδικό Σταθμό Μυρτιάς με κατεύθυνση βόρεια περί τα 50-70 μέτρα περίπου και

β) τοποθετηθεί ακόμη ένας (01) κάδος στην ίδια θέση. Υπήρξαν επαναλαμβανόμενες
οχλήσεις πολιτών για το συγκεκριμένο θέμα καθώς επισήμαναν ότι δεν επαρκεί μόνο
ένας κάδος απορριμμάτων.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ
πρωτ:22414/07-08-2017 έγγραφο του Τμήματος Αποκομιδής απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου
Αιγιαλείας και την αρ.22414/13-07-2017 αίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία,
Αθλητισμός & Κοινωνική προστασία 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της μετακίνησης του κάδου των απορριμμάτων
που βρίσκεται απέναντι από τον Γ΄ παιδικό Σταθμό Μυρτιάς με κατεύθυνση βόρεια
περί τα 50-70 μέτρα περίπου και να τοποθετηθεί ακόμη ένας (01) κάδος στην ίδια
θέση, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου
Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2017
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
01 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 59
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα μία (01) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή 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)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική Βελαώρα 6) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ, 7)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης
μετά από την αριθ. πρωτ.:301/25-08-2017 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 , Κάλπης Αθανάσιος και Μπούλης Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα οκτώ(08) 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 ένατο (9ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ: 20297/24-07-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Αιγιαλείας
Θέμα: Αίτημα για κοπή κυπαρισσιού επί του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Κ.
Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της αίτησης, Τεχνική Έκθεση της
Υπηρεσίας και φωτογραφικό υλικό και παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης
που αφορά στην κοπή ενός κυπαρισσιού που βρίσκεται εντός του Δημοτικού
Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 17/07/2017 και ημέρα Δευτέρα,
διαπιστώθηκε πως εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Αιγίου και στη βάση
οικογενειακού ταφείου ιδιοκτησίας Χριστόπουλου, φύεται ένα κυπαρίσσι. Το

συγκεκριμένο δέντρο έχει προκαλέσει ρήξη στην μαρμάρινη επένδυση του ταφείου.
Ωστόσο φαίνεται υγιέστατο καθώς δεν παρουσιάζει σημάδια ασθένειας ή
οποιασδήποτε προσβολής.
Προτείνεται ο επανέλεγχος του δέντρου. Δεδομένου ότι το δέντρο δεν
εφάπτεται του ταφείου ώστε να προκαλέσει ζημία άμεσα λόγω ταλάντωσης από τους
ισχυρούς ανέμους, η Υπηρεσία θα προβεί σε νέα αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η
κατάσταση του δέντρου και η δραστηριότητα των ριζών του. Στην περίπτωση που
διαπιστωθεί ενεργοποίηση του ριζικού συστήματος του δέντρου η οποία μπορεί να
ζημιώσει περαιτέρω το ταφείο η Υπηρεσία θα προβεί άμεσα στην κοπή του.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ
πρωτ: 20297/24-07-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας , το φωτογραφικό υλικό
και την υπ΄ αρ. πρωτ:20297/26-06-2017 αίτηση της κ. Χριστοπούλου Στυλιανής
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 μη κοπής του δέντρου
(κυπαρισσίου), σύμφωνα με την Tεχνική έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Προτείνεται ο επανέλεγχος του δέντρου εντός εξαμήνου. Εφόσον διαπιστωθεί
περαιτέρω πρόκληση ζημίας στο οικογενειακό ταφείο, η αιτούσα να αποζημιωθεί από
το Δήμο Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2017
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
01 Σεπτεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 60
Στο Αίγιο και στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου Δ.Κ. Αιγίου(παλιό Νοσοκομείο) σήμερα μία (01) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή 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)Θεόδωρο Κούρτη, 5)Βασιλική Βελαώρα 6) ΠίκουλαΜπομποτσιάρη Ελισάβετ, 7)Αλεξόπουλος Γεώργιος και 8)Αλεξόπουλος Παναγιώτης
μετά από την αριθ. πρωτ.:301/25-08-2017 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 , Κάλπης Αθανάσιος και Μπούλης Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα οκτώ(08) 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». (τροποποιήσεις).
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. πρωτ: 22276/01-08-2017 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) Το με αρ. πρωτ. 52/695/10-07-2017 έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε.
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 A σχετικό έγγραφο, η ΟΤΕ ΑΕ αιτείται την τροποποίηση της
θέσης 4 καμπινών, αναλυτικότερα:
1. Την μεταφορά της καμπίνας Γ3 125 στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίας Σοφίας,
απέναντι από το

υφιστάμενο KV κατ’ εξαίρεση, καθώς δεν μπορεί να

κατασκευαστεί η βάση της στην εγκεκριμένη θέση, λόγω της ύπαρξης του
αγωγού ομβρίων κατά μήκος των πεζοδρομίων της Ν. Πλαστήρα, με την
οποία η υπηρεσία μας συμφωνεί
2. Η καμπίνας Γ3 121 θα πρέπει να υλοποιηθεί με άλλο τρόπο
3. Η καμπίνα Γ3

126, στην οδό Ν. Πλαστήρα & Αίνου, δεν μπορεί να

τοποθετηθεί στην εγκεκριμένη θέση, λόγω της ύπαρξης του αγωγού ομβρίων
κατά μήκος των πεζοδρομίων της Ν. Πλαστήρα και δεδομένου ότι δεν
υπάρχουν

πεζοδρόμια

στις

κάθετες

οδούς

της

Ν.

Πλαστήρα

θα

αντικατασταθεί από την καμπίνα Γ3 214 στην οδό Μητροπόλεως 86 (περίπου)
παράλληλα με το κράσπεδο, με την οποία η υπηρεσία μας συμφωνεί
4. Η καμπίνα Γ3 128, Σκουφά & Βίτσιου, δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην
προτεινόμενη θέση, καθώς βρίσκεται εντός οδοστρώματος, κι επειδή δεν
υπάρχουν πεζοδρόμια σε παρακείμενες οδούς, θα αντικατασταθεί από την
καμπίνα Γ3 103 στην οδό Εισοδίων, με την οποία η υπηρεσία μας συμφωνεί.
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
– Το με αρ. πρωτ. 52/695/10-07-2017 έγγραφο της ΟΤΕ Α.Ε.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ
πρωτ::22276/01-08-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 22276/10-07-2017 αίτηση του ΟΤΕ
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
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας ως εξής:
1. Την μεταφορά της καμπίνας Γ3 125 στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίας Σοφίας,
απέναντι από το

υφιστάμενο KV κατ’ εξαίρεση, καθώς δεν μπορεί να

κατασκευαστεί η βάση της στην εγκεκριμένη θέση, λόγω της ύπαρξης του
αγωγού oμβρiων κατά μήκος των πεζοδρομίων της Ν. Πλαστήρα.
2. Η καμπίνας Γ3 121 θα πρέπει να υλοποιηθεί με άλλο τρόπο
3. Η καμπίνα Γ3

126, στην οδό Ν. Πλαστήρα & Αίνου, δεν μπορεί να

τοποθετηθεί στην εγκεκριμένη θέση, λόγω της ύπαρξης του αγωγού ομβρίων
κατά μήκος των πεζοδρομίων της Ν. Πλαστήρα και δεδομένου ότι δεν
υπάρχουν

πεζοδρόμια

στις

κάθετες

οδούς

της

Ν.

Πλαστήρα

θα

αντικατασταθεί από την καμπίνα Γ3 214 στην οδό Μητροπόλεως 86 (περίπου)
παράλληλα με το κράσπεδο.
4. Η καμπίνα Γ3 128, Σκουφά & Βίτσιου, δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην
προτεινόμενη θέση, καθώς βρίσκεται εντός οδοστρώματος, κι επειδή δεν
υπάρχουν πεζοδρόμια σε παρακείμενες οδούς, θα αντικατασταθεί από την
καμπίνα Γ3 103 στην οδό Εισοδίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2017
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

