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Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
24 Ιανουαρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 1
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 τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., 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) Βελαώρα Βασιλική και 7) Ελισάβετ ΠίκουλαΜπομποτσιάρη μετά από την αριθ. πρωτ.:15/19.01.2018 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, Μπούλης Αντώνιος, 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 θέσης στάθμευσης επί της παρ. Διγελιωτίκων 31.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ 38820/14-12-2017 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Θέμα:
Σχετ.:

Χορήγηση θέσης στάθμευσης για διευκόλυνση ασθενούς.
Η με αρ. πρωτ. 38820/29-11-2017 αίτηση της κας. Σωτηροπούλου
Γεωργίας.

Με την ως άνω σχετική αίτηση η κα. Σωτηροπούλου Γεωργία αιτείται την
παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης, έμπροσθεν της οικίας της, στην Δημοτική
Κοινότητα Αίγιου, επί της οδού Παρ. Δεγελιωτίκων 31, για την εξυπηρέτηση των

αναγκών του συζύγου της, ο όποιος πάσχει από σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως
περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα δικαιολογητικά που προσκομίζει μαζί με
την αίτηση της.
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 Ζωήςς για περαιτέρω ενέργειες.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄
αρ. πρωτ. 38820/14-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 38820/29-11-2017 αίτηση της κ.
Σωτηροπούλου Γεωργίας μαζί με τα συνημμένα της,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
αρνητική γνώμη, περί της χορήγησης θέσης στάθμευσης, επί της οδού Παρ.
Δεγελιωτίκων 31, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2018
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
24 Ιανουαρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 2
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 τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., 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) Βελαώρα Βασιλική και 7) Ελισάβετ ΠίκουλαΜπομποτσιάρη μετά από την αριθ. πρωτ.:15/19.01.2018 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, Μπούλης Αντώνιος, 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 θέσης στάθμευσης επί της Βασιλέως.
Κωνσταντίνου 103».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ 39555/15-12-2017 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Θέμα: Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας.
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 39555/4-12-2017 αίτηση του κ. Αποστολόπουλου Λεωνίδα.

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι
γνωμοδοτούμε θετικά για την χορήγηση θέσης στάθμευσης στον κ.
Αποστολόπουλο Λεωνίδα, η οποίος πάσχει από ασθένειες που του επιφέρουν
συνολικό ποσοστό αναπηρίας 80%, σύμφωνα με την γνωστοποίηση
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης
του Ε.Φ.Κ.Α. με αρ. 09905/2017/12030.
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 απέναντι από την κατοικία του κ. Αποστολόπουλου Λεωνίδα, η
οποία βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 103, στην Δημοτική
Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
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 (ΑΧΧ 7058) και ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας,
με την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
αιτούντος.

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του

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 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. 39555/15-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 39555/04-12-2017 αίτηση του κ.
Αποστολόπουλου Λεωνίδα μαζί με τα συνημμένα της,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Βασιλέως
Κωνσταντίνου 103 στον κ. Αποστολόπουλο Λεωνίδα, σύμφωνα με την εισήγηση του
Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών,
Υδραυλικών
&
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
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 (ΑΧΧ 7058) 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.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2018
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
24 Ιανουαρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 3
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 τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., 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) Βελαώρα Βασιλική και 7) Ελισάβετ ΠίκουλαΜπομποτσιάρη μετά από την αριθ. πρωτ.:15/19.01.2018 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, Μπούλης Αντώνιος, 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 θέσης στάθμευσης επί της Μελετοπούλων 16.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης
και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ: 42331/2017 από 03-01-3018 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως
εξής:
Θέμα: Χορήγηση θέσης στάθμευσης ατόμου με ποσοστό αναπηρίας.
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 42331/27-12-2017 αίτηση της κας. Λαγέρη Θεοδώρας.
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι
γνωμοδοτούμε θετικά για την χορήγηση θέσης στάθμευσης στην κα. Λαγέρη

Θεοδώρα, η οποία πάσχει από ασθένειες που του επιφέρουν συνολικό ποσοστό
αναπηρίας 90%, σύμφωνα με την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης
αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ε.Φ.Κ.Α. με αρ.
09905/2017/12030.
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 μπροστά από την κατοικία της κας. Λαγέρη Θεοδώρας, η οποία
βρίσκεται επί της οδού Μελετοπούλων 16, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του
Δήμου Αιγιαλείας.
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 (ΑΖΑ
6144) και ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας,
με την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
αιτούντος.

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του

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 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. 42331/2017 από 03-01-3018 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 42331/27-12-2017 αίτηση
της κ. Λαγέρη Θεοδώρας μαζί με τα συνημμένα της,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού
Μελετοπούλων 16 στην κ. Λαγέρη Θεοδώρα σύμφωνα με την εισήγηση του
Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας.
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 (ΑΖΑ

6144) και ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας,
με την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης.
αιτούσας.

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2018

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
24 Ιανουαρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 4
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 τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., 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) Βελαώρα Βασιλική και 7) Ελισάβετ ΠίκουλαΜπομποτσιάρη μετά από την αριθ. πρωτ.:15/19.01.2018 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, Μπούλης Αντώνιος, 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: Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης βαρέων οχημάτων και
φορτηγών άνω των 3 τόνων, επί της Στράβωνος στη συμβολή της με την Αγ.
Λεοντίου έως τη συμβολή της με την οδό Ιονίων Νήσων.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ: 38189/2017 από 03-01-3018 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως
εξής:
Θέμα:
Απαγόρευση στάσης - στάθμευσης βαρέων οχημάτων και φορτηγών άνω των 3
τόνων.
Σχετ.:
Η με αρ. πρωτ. 38189/23-11-2017 αίτηση κάτοικων της οδού Στράβωνος.

Με την ανωτέρω σχετική αίτηση κάτοικοι της οδού Στράβωνος αιτούνται
την απαγόρευση στάσης - στάθμευσης βαρέων οχημάτων και φορτηγών άνω των 3
τόνων επί της οδού Στράβωνος και συγκεκριμένα από τη συμβολή της με την οδό
Αγ. Λεοντίου έως τη συμβολή της με την οδό Ιονίων Νήσων, και στα δυο ρεύματα
κυκλοφορίας.
Η Υπηρεσία μας, ύστερα από αυτοψία που διενεργήθηκε, γνωμοδοτεί θετικά
στο ανωτέρω αίτημα.
Η σχετική σήμανση θα πραγματοποιηθεί με πινακίδα τύπου Ρ-40 και
συνοδευτική πινακίδα που θα αναγράφει «για οχήματα άνω των 3 τόνων».
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα 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. 38189 από 03-01-3018 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 38189/23-11-2017 αίτηση
των κατοίκων της οδού Στράβωνος μαζί με τα συνημμένα της,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της απαγόρευση στάσης - στάθμευσης βαρέων οχημάτων και
φορτηγών άνω των 3 τόνων επί της οδού Στράβωνος και συγκεκριμένα από τη
συμβολή της με την οδό Αγ. Λεοντίου έως τη συμβολή της με την οδό Ιονίων Νήσων,
και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εισήγηση τουΤμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η σχετική σήμανση θα πραγματοποιηθεί με πινακίδα τύπου Ρ-40 και
συνοδευτική πινακίδα που θα αναγράφει «για οχήματα άνω των 3 τόνων».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2018
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
24 Ιανουαρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 5
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 τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., 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) Βελαώρα Βασιλική και 7) Ελισάβετ ΠίκουλαΜπομποτσιάρη μετά από την αριθ. πρωτ.:15/19.01.2018 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, Μπούλης Αντώνιος, 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: «Περί τοποθέτησης πληροφοριακής πινακίδας επί της
Κορίνθου προς ανοιχτό κολυμβητήριο»
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποιο έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ: 42114/2017 από 10-01-2018 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως
εξής:
Θέμα: Σήμανση προς ανοιχτό κολυμβητήριο επί της οδού Κορίνθου.
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 439/20-12-2017 έγγραφό σας.
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι η
Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά στην τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας επί της
οδού Κορίνθου, η οποία θα αναγράφει «προς ανοιχτό κολυμβητήριο». Η θέση της

πινακίδας θα καθοριστεί σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία,
Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
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. 42114/2017 από 10-01-2018 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 2641/08-12-2017 αίτηση
του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου
Αιγιαλείας,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της τοποθέτησης πληροφοριακής πινακίδας επί της οδού
Κορίνθου, η οποία θα αναγράφει «προς ανοιχτό κολυμβητήριο». Η θέση της
πινακίδας θα καθοριστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική
Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2018
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
24 Ιανουαρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 6
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 τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., 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) Βελαώρα Βασιλική και 7) Ελισάβετ ΠίκουλαΜπομποτσιάρη μετά από την αριθ. πρωτ.:15/19.01.2018 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, Μπούλης Αντώνιος, 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: «Εξέταση αιτήματος κάλυψης υδραύλακα, επί της
Σελινούντος».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης
και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ: 35755/30-11-2017 εγγράφου του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Θέμα: Εξέταση αιτήματος.
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 35755/03-11-2017 αίτηση κατοίκων της οδού Σελινούντος.
Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης, σας ενημερώνουμε ότι δεν
υπάρχει εργολαβία σε εξέλιξη που να περιλαμβάνει την κάλυψη του υδραύλακα στην
οδό Σελινούντος.
Το μήκος του υδραύλακα που πρέπει να καλυφτεί είναι 125 μέτρα.

Το εν λόγω αίτημα θα πρέπει να προταθεί και να ιεραρχηθεί σε πρώτη φάση
από το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, για να εξεταστεί και
αξιολογηθεί μαζί με παρόμοια αιτήματα στα πλαίσια των πιστώσεων που θα
διατεθούν για αυτό το σκοπό από τον προϋπολογισμό του έτους 2018 και το τεχνικό
πρόγραμμα του 2018.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄
αρ. πρωτ. 35755/30-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ΄αρ. 35755/03-11-2017 αίτηση των
κατοίκων της οδού Σελινούντος,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της κάλυψης του υδραύλακα 125 μέτρων επί της οδού
Σελινούντος.
Με αφορμή το 35755/30-11-2017 έγγραφο και έπειτα από δεκάδες
προφορικών καταγγελιών στον Πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Αιγίου, κατ΄ επανάληψη σχετικές με ατυχήματα που ελλοχεύουν
κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών του 10ου Δημοτικού σχολείου
και 5ου και 6ου Νηπιαγωγείων, παρακαλούμε για την άμεση τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος του Δ. Αιγιαλείας για το 2018 και ενίσχυση του κωδικού για
την κάλυψη των αυλάκων, ώστε κατά προτεραιότητα εντός έξι μηνών να καλυφθεί
ο υδραύλακας επί της οδού Σελινούντος.
Το έργο αυτό έπρεπε να έχει γίνει από καιρό καθώς στη συγκεκριμένη οδό την
οποία διασχίζουν οι μαθητές μας δεν υπάρχει πεζοδρόμιο.
Ευελπιστούμε ότι η απόφαση αυτή θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και δε θα έχει
την τύχη όλων των προηγούμενων αποφάσεών μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2018
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
24 Ιανουαρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 7
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 τέσσερις (24) Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., 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) Βελαώρα Βασιλική και 7) Ελισάβετ ΠίκουλαΜπομποτσιάρη μετά από την αριθ. πρωτ.:15/19.01.2018 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, Μπούλης Αντώνιος, 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: «Κοπή πεύκου επί της οδού Σολωμού».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας,
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ:1638/16-01-2018 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας το οποίο
έχει ως εξής:
Θέμα: Αίτημα για κοπή πεύκου επί της οδού Σολωμού στην Τοπική
Κοινότητα Αιγίου
Σας αποστέλλουμε Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, η οποία αφορά στην κοπή
ενός πεύκου επί της οδού Σολωμού της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, φωτογραφικό
υλικό, απόσπασμα χάρτη θέασης ορθοφωτογραφιών εντοπισμού της θέσης του εν
λόγω δέντρου και παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε την Πέμπτη 11/01/2018 διαπιστώθηκε
πως στον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Σολωμού και
Παπαθανασοπούλου Αγγελικής (πρώην Παύλου Μελά) της Δ.Κ. Αιγίου, στο
ανατολικό σημείο του χώρου, φύεται πεύκο το οποίο αναπτύσσεται με κλίση προς
την οδό Σολωμού. Το εν λόγω δέντρο έχει δεχτεί αυστηρές επεμβάσεις κλαδέματος,
λόγω των καλωδίων αλλά και του υποσταθμού της ΔΕΗ που βρίσκονται στο σημείο.
Επιπλέον φύεται ανάμεσα στην κολώνα του υποσταθμού και σε κολώνα δημοτικού
φωτισμού, με τους εναπομείναντες κλάδους να διαπλέκονται τόσο με τον υποσταθμό,
όσο και με τον φωτισμό.
Δεδομένου ότι α) οι κλάδοι του εφάπτονται με τον υποσταθμό, β)
αναπτύσσονται με λάθος κατεύθυνση και γ) λόγω της φυσιολογίας του δέντρου να
παράγει πευκοβελόνες οι οποίες λόγων των καλοκαιρινών θερμοκρασιών ξεραίνονται
δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς, συνιστάται η άμεση κοπή
του δέντρου.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄
αρ. πρωτ. 1638/16-01-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας και τα συνημμένα αυτού
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της άμεσης κοπής του πεύκου επί της οδού Σολωμού,
σύμφωνα με το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2018
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

