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Πρακτικό Διαβούλευσης
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΏΝ
19 Ιουνίου 2018
Την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00΄ πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» του Δήμου Αιγιαλείας , κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ.: 14262/14-6-18 πρόσκλησης του Δημάρχου
Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, διαβούλευση μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας, του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Αιγίου, των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και των δημοτών για την αναγκαιότητα ύπαρξης λεωφορειακών
δρομολογίων για τη μείωση της χρήσης των Ι.Χ αυτοκινήτων και τη βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών με ένα καλύτερο περιβάλλον, σύμφωνα με
την Οδηγία του Ειδικού Σχεδίου Δράσης «Βιώσιμες Πόλεις – Μαθιός Καρλαύτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
Η διαβούλευση έγινε σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus η οποία προβλέπει:
•
το δικαίωμα του κοινού να ζητάει πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές
και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές
•
το δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει πληροφορίες, και την υποχρέωση
των δημοσίων αρχών να συλλέγουν και να διαχέουν την πληροφόρηση χωρίς
να απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση εκ μέρους του κοινού
•
την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία νομικά δεσμευτικών
κανόνων (Προγραμματική Συμφωνία Δήμου Αιγιαλείας- ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ
Αιγίου).»
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &
Τοπικής Ανάπτυξης κ. Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος διαβάζει εισήγηση,
που έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Αιγιαλείας, στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των δημοτών
και επισκεπτών, σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου, και μετά και από την
υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 13737 πρόσκληση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων:
1.
Βαλιμιτίκων
2.
Διγελιωτίκων

3.
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6.
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Σελινούντα
Δημητρόπουλου
Κερύνειας
Μαυρικίου
Μελισσίων
Σελιανιτίκων
Παρασκευής
Δαφνών
Ροδοδάφνης
Ελίκης
Ριζομύλου
Νικολείκων
Ροδιάς
Ελαιώνα και
Τέμενης

κάλεσε τους Δημότες σήμερα Τρίτη 19/06/2018 και ώρα 12:00 στο κτίριο του
Πολιτιστικού Κέντρου «Αλέκος Μέγαρης» για μια διαβούλευση με τους εκπροσώπους του Δήμου και του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ με σκοπό την υποβολή
πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση
συγκοινωνιακών γραμμών και δρομολογίων, για τη μείωση της χρήσης των Ι.Χ.
αυτοκινήτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ένα καλύτερο
περιβάλλον.
Η διαβούλευση έχει στόχο τον προσδιορισμό των αναγκών μέσα από τις προτάσεις
των Δημοτών.
Η πρόταση του Δήμου είναι ο συνδυασμός δρομολογίων που θα καλύπτει το
σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων που έκαναν την αίτηση αλλά και αυτές που
δεν αιτήθηκαν μεν αλλά μπορούν να είναι ενδιάμεσοι σταθμοί/στάσεις.
Παρακαλούμε τον Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ Αιγίου να λάβει τον λόγο και να
δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα.»
Ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Αιγίου παρουσίασε την πρόταση του
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ για γραμμές και δρομολόγια σύμφωνα και με το
αίτημα των Πρόεδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας και
ανακοινώνει, ότι αν χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα, θα φροντίσουν τα εν
λόγω δρομολόγια κατά το δυνατόν να εκτελούνται και τις ημέρες αργιών.
Μετά από συζήτηση επί των προτάσεων και παρατηρήσεων και εκτενή
διαβούλευση μεταξύ του Αντιδημάρχου Αιγιαλείας κ. Βασιλείου Θεοφ. Χριστόπουλου, του Προέδρου του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Αιγίου, των δημοτών και των
πρόεδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και τις
προτάσεις/παρατηρήσεις πολιτών επί του θέματος, που είχαν υποβληθεί στον
Δήμο κατά τις τελευταίες εβδομάδες
Ομόφωνα προτείνεται

Η εκτέλεση δρομολογίων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ στις παρακάτω γραμμές, που καλύπτουν το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων που έκαναν
την αίτηση αλλά και αυτές που δεν αιτήθηκαν, αλλά μπορούν να είναι ενδιάμεσοι σταθμοί/στάσεις:
1. Αίγιο- Τέμενη - Βαλιμίτικα
2. Αίγιο-Διγελιώτικα
3. Συνοικισμός Αιγίου- Σελινούντα
4. Αίγιο- Κ.Μαυρίκι- Μελίσσια
5. Αίγιο-Δάφνες-Παρασκευή
6. Αίγιο-Παλαιά Κερύνεια
7. Αίγιο-Ελίκη-Ριζόμυλος-Νικολαίικα-Ροδιά-Ελαιώνας
8. Αίγιο-Ροδοδάφνη- οικισμός «΄Ακολη»- Οικισμός «Πανόραμα»
9. Αίγιο-ΕΒΕΠ-Δημητρόπουλο
10. Minibus
Για την εκτέλεση των παραπάνω δρομολογίων θα πρέπει:
α) να υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία Δήμου Αιγιαλείας- ΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΤΕΛ Αιγίου, σύμφωνα με την Οδηγία του Ειδικού Σχεδίου Δράσης «Βιώσιμες Πόλεις – Μαθιός Καρλαύτης» και
β)να υποβληθεί πρόταση από τον Δήμο Αιγιαλείας στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»
για τη χρηματοδότηση συγκοινωνιακών γραμμών και δρομολογίων με σκοπό
τη μείωση της χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ένα καλύτερο περιβάλλον.
Το πρακτικό αυτό πήρε αριθμό 1/18
Για το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ
Ο Πρόεδρος του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Για τον Δήμο Αιγιαλείας
Ο Αντιδήμαρχος Αιγιαλείας
Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος

