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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ    ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 Τακτικής  Συνεδρίασης   ∆ηµοτικού   Συµβουλίου  Αιγιαλείας 
30  Ιουνίου  2015  

που διακόπηκε και συνεχίστηκε 

                                          στις 8 Ιουλίου 2015 

 

 

 Αριθ. Απoφ.: 422 

 

             Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο 

Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆η-

µήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5) 

Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 

8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρ-

χους, 10) Μαρία Τσουκαλά, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Πανα-

γιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,14) Γεώργιο Με-

ντζελόπουλο, 15) Νικόλαο Θανασούλια, 16) Περικλή Παπαγιαννακό-

πουλο, 17) Γεώργιο Γιοβά, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεο-

δωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Βασίλειο Φιλιππόπουλο  

22) Βασίλειο Τοµαρα, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 24) Γρηγόριο 

Τριανταφυλλόπουλο και 25) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα  

στις  τριάντα (30) Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 20:00΄ σε τακτι-
κή δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Πα-

ναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµ-

βουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.24586/25-06-

2015, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 

/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινο-

τήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυ-

τής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
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        Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Παν.Ανδριόπουλος ∆.Κ. 

Ροδοδάφνης,2) Αθαν.Σµυρνιώτης,  Τ.Κ.Παρ. Πλατάνου, 3) Ευαγ. Γεωρ-

γόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 4) Κων/νος Γκίκας, Τ.Κ.Αγ. Κωνσταντίνου, 

5) Νικ.Αντωνόπουλος, Τ.Κ.Μάγειρα, 6) Γεωρ. Τρίγκας, Τ.Κ. ∆αµακινί-

ου, 7) Παν.Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών & 8)Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ. Με-

λισσίων. 

        ∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµα-

τος οι ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούνιας,2) Χρ. Σπηλι-

ωτόπουλος, 3)Αθαν. Μεντζελόπουλος, 4) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5) 

Θεοφ.Σπηλιόπουλος, 6)Χρ.Γούτος, 7) Βασ.Ανδρουτσόπουλος, & 8) Κων. 

Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι. 

         Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ-

παρξη  απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα τριά-

ντα τρία  (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

          Η συνεδρίαση αυτή µετά από δυόµιση (2,5) ώρες περίπου ∆ΙΑ-

ΚΟΠΗΚΕ,  κατόπιν πρότασης του κ. ∆ηµάρχου και  των ∆ηµοτικών 

Συµβούλων, λόγω των τελευταίων ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων της 

χώρας µας, προκειµένου να συνεχιστεί στις οκτώ (8) Ιουλίου 2015, ηµέ-

ρα  Τετάρτη  και ώρα 20:00΄. 

 Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις οκτώ (8) Ιουλίου 

2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄, δεν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµ-

βουλοι κ.κ.: 1) Χρ.Σπηλιωτόπουλος, 2)∆ιαµ.Βασιλακοπούλου, 3) Θεοφ. 

Σταυρόπουλος, 4) Ευστρ.Βαρδάκης, 5) ∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος , 6) 

Βασ.Φιλιππόπουλος,7) Βασ.Ανδρουτσόπουλος & 8) ∆ηµ. Παναγιωτακό-

πουλος , κωλυόµενοι. 

         Ενώ προσήλθαν  οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες 

στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 30-06-2015),  κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος 

Μπούνιας, 2) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3) Αθαν. Μεντζελόπουλος, 4) 

Θεοφ. Σπηλιόπουλος, 5) Χρ. Γούτος  & 6) Κων/νος Παπακωνσταντίνου .  

         Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης παρα-

βρέθηκαν  είκοσι πέντε (25) Μέλη του ∆.Σ.  

 

     (αποφ.αριθ.393 έως  και 467 )            
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           Για το αντικείµενο: «Eγκριση θέσεων αγκυροβολίας λέµβων µη-

χανοκίνητων σκαφών και σκαφών αναψυχής ». 

        O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Αιγιαλείας  κ.Γεώργιος 

Ντίνος  ανακοινώνει το όγδοο (8
ο
)  θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης 

το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και διαβάζει  εισήγηση του Αντι-

δηµάρχου κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, που έχει ως εξής:  

        «Kε Πρόεδρε,  κοι Σύµβουλοι,  

        Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το υπ’ αριθ. πρωτ. 511.17/15/12.05.2015 

έγγραφο του Γ΄ Λ.Τ. Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ. 16948/28.05.2015 έγ-

γραφο του Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας  του ∆. Αιγια-

λείας και την υπ’ αριθ. 363/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Αιγιαλείας, προτείνουµε τους κάτωθι χώρους αγκυροβολίας λεµβών, 

µηχανοκίνητων σκαφών και σκαφών αναψυχής στα όρια του ∆ήµου 

Αιγιαλείας για την χρονική περίοδο: από 1
η 
Ιουνίου έως και 30

η 
Σεπτεµ-

βρίου 2015: 

 

1) ∆ηµοτική Ενότητα Ερινεού. Επιτρέπεται σε όλο το µήκος της θαλάσ-

σιας περιοχής των ορίων της ∆.Ε. Ερινεού εκτός από τις περιοχές: 

     Α) ΑΚΟΝΙΑ (Camping ΚΑΜΑΡΩΝ) 

     Β) εµπρός από το πρώην ∆ηµαρχείο Ερινεού στο Λαµπίρι 

     Γ) Παραλία Παναγιωτόπουλου (από την εκκλησία έως το Achaia Med) 

2) ∆ηµοτική Ενότητα Συµπολιτείας 
    Α) ΤΚ Ροδοδάφνης, στην παραλία Άκολης ο χώρος από ‘Τζουµάκα’ 

και δυτικά έως τα βράχια σε απόσταση µεγαλύτερη των 50m από τον αι-

γιαλό 

    Β) ΤΚ Λόγγου,  

          α) από το ‘Βαλτάκι’ έως τον ποταµό Φοίνικα  

          β) από το ‘Άσπρο Μαύρο’ έως ‘Βαλτάκι’ και  σε  απόσταση  µεγα-

λύτερη  των  50m από τον αιγιαλό. 

    Γ) ΤΚ Σελιανιτίκων,  από ξενοδοχείο ‘Κανελλή’ έως  ‘Άσπρο Μαύρο’ 

σε απόσταση µεγαλύτερη  των 50m από τον αιγιαλό. 

3) ∆ηµοτική Ενότητα Αιγίου 

    Α) ΤΚ Tεµένης, στο χώρο έµπροσθεν της γωνίας του χώρου στάθµευ-

σης και Ο.Π.Α.Κ.Ε. ΟΤΕ 

    Β) ΤΚ ∆ιγιελιωτίκων,  

         α) στην  περιοχή  ‘Κρυονέρι’  θέση  Παππά,  σε  απόσταση  µεγαλύ-

τερη  των  50m  από  τον  αιγιαλό 

         β) στην περιοχή ‘Νικολαΐδη’ θέση Γεωργακή 

    Γ) ΤΚ Αιγίου,  

         α) από  τον  Άγιο  Νικόλαο  µέχρι  την αρχή  της  οριοθέτησης  της  

παραλίας  της  Αλυκής ενταγµένη στο πρόγραµµα ‘Γαλάζιες Σηµαίες’,  

         β) στο τέρµα της παραλίας Αλυκής δεξιά από το ‘Aqua’ σε απόστα-

ση µεγαλύτερη των 50m  από τον αιγιαλό 

   ∆) ΤΚ Βαλιµιτίκων,  
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         α) έµπροσθεν της παραλίας του πρώην ξενοδοχείου ‘ΕΛΙΚΗ’ σε α-

κτίνα εκατό (100)m 

         β) στη  θέση  ‘Λινάρδου’  µεταξύ  των  παραλιακών  καταστηµάτων  

‘Εν πλω’  και  ‘Πόρτο  Ελίκη’ 

4) ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιακοπτού 

   Α) ΤΚ Ελαιώνα, επιτρέπεται  το  αγκυροβόλιο των σκαφών σε απόστα-

ση µεγαλύτερη των 70m  από  τον  αιγιαλό  και  ο  δίαυλος προς  τον  αι-

γιαλό  σε  πλάτος  12m  µόνο  έµπροσθεν του  κεντρικού δρόµου που οδη-

γεί στην παραλία της κοινότητας 

   Β) ΤΚ ∆ιακοπτού,  

        α) στο µήκος της παραλίας Εγκάλι σε απόσταση µεγαλύτερη των 

40m από τον αιγιαλό 

        β) στο µήκος της παραλίας Πούντας σε απόσταση µεγαλύτερη των 

40m από τον αιγιαλό 

        γ) σε µήκος 1km εκατέρωθεν του λιµανιού του ∆ιακοπτού σε από-

σταση µεγαλύτερη των 40m από τον αιγιαλό 

   Γ) ΤΚ Νικολείκων, στο µήκος της παραλίας σε απόσταση µεγαλύτερη 

των 50m από τον αιγιαλό 

5) ∆ηµοτική Ενότητα Ακράτας 
   Α) ΤΚ  Πλατάνου,  σε  όλη  τη  θαλάσσια  περιοχή  αυτού  να  επιτρέπε-

ται  το αγκυροβόλιο των σκαφών σε απόσταση µεγαλύτερη των 50m από 

τον αιγιαλό 

   Β) ΤΚ  Συλιβαινιωτίκων, στη  θαλάσσια  περιοχή  αυτού  να  επιτρέπε-

ται  το  αγκυροβόλιο  των σκαφών σε απόσταση 80m ανατολικά του πα-

ραποτάµιου δρόµου  του  ποταµού Κράθη. Στην υπόλοιπη  θαλάσσια  πε-

ριοχή  να  επιτρέπεται  το  αγκυροβόλιο  των σκαφών σε απόσταση        

µεγαλύτερη των 50m από τον αιγιαλό 

   Γ) ΤΚ  Κραθίου,  στη  θαλάσσια  περιοχή  αυτού  να  επιτρέπεται  το  

αγκυροβόλιο των σκαφών σε απόσταση 60m αριστερά της οδού Κάσου 

στην περιοχή παλαιού Σωτήρα. Στην υπόλοιπη θαλάσσια περιοχή να επι-

τρέπεται το αγκυροβόλιο των σκαφών σε απόσταση  µεγαλύτερη των 50m 

από τον αιγιαλό 

6) ∆ηµοτική Ενότητα Αιγείρας 
   Α) ΤΚ Αιγείρας, στο χώρο Β∆ του γηπέδου Αιγείρας, 

           Κατόπιν των ανωτέρω,  

Εισηγούµαι 

         Την έγκριση των ανωτέρω θέσεων αγκυροβολίας για την καλύτερη 

ασφάλεια των λουοµένων κατά τη θερινή περίοδο ». 

         Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  

αποφασίσει σχετικά. 

         Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση 

του κ. Αντιδηµάρχου,  είδε   το υπ’ αριθ. πρωτ. 511.17/15/12.05.2015 έγ-

γραφο του Γ΄ Λ.Τ Λιµεναρχείου Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ. 16948/ 

28.05.2015 έγγραφο του Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας  

του ∆. Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ. 363/2014 προηγούµενη απόφαση του, το 

γεγονός ότι προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι θέσεις αγκυροβολίας 
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λέµβων, µηχανοκίνητων σκαφών, αλιευτικών σκαφών και σκαφών ανα-

ψυχής θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προτείνει τις εν λόγω θέσεις 

στα όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις  του  

Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆ και τις διατάξεις του  άρθρου  65 Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρω-

µένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ  είχε επιστρέψει ο 

πριν τη συζήτηση του θέµατος  ο δηµοτικός σύµβουλος κ.Χρ. Λαϊνάς  

και είχε αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία ο δηµοτικός σύµβουλος κ. 

∆ηµ.Μπούρδος, µετά από διαλογική συζήτηση,  

     Οµόφωνα   Α π ο φ α σ  ί  ζ  ε  ι 
          Να προτείνει ως χώρους αγκυροβολίας λέµβων, µηχανοκίνητων 

σκαφών, αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, στα όρια του ∆ήµου 

Αιγιαλείας για την χρονική περίοδο 1
η 
Ιουνίου έως και 30

η 
Σεπτεµβρίου 

2015, τις κάτωθι θέσεις: 

 1) ∆ηµοτική Ενότητα Ερινεού. Επιτρέπεται σε όλο το µήκος της θα-

λάσσιας περιοχής των ορίων της ∆.Ε. Ερινεού εκτός από τις περιοχές: 

     Α) ΑΚΟΝΙΑ (Camping ΚΑΜΑΡΩΝ) 

     Β) εµπρός από το πρώην ∆ηµαρχείο Ερινεού στο Λαµπίρι 

     Γ) Παραλία Παναγιωτόπουλου (από την εκκλησία έως το Achaia Med) 

2) ∆ηµοτική Ενότητα Συµπολιτείας 
    Α) ΤΚ Ροδοδάφνης, στην παραλία Άκολης ο χώρος από ‘Τζουµάκα’ 

και δυτικά έως τα βράχια σε απόσταση µεγαλύτερη των 50m από τον αι-

γιαλό 

    Β) ΤΚ Λόγγου,  

          α) από το ‘Βαλτάκι’ έως τον ποταµό Φοίνικα  

          β) από το ‘Άσπρο Μαύρο’ έως ‘Βαλτάκι’ και  σε  απόσταση  µεγα-

λύτερη  των  50m από τον αιγιαλό. 

    Γ) ΤΚ Σελιανιτίκων,  από ξενοδοχείο ‘Κανελλή’ έως  ‘Άσπρο Μαύρο’ 

σε απόσταση µεγαλύτερη  των 50m από τον αιγιαλό. 

3) ∆ηµοτική Ενότητα Αιγίου 

    Α) ΤΚ Tεµένης, στο χώρο έµπροσθεν της γωνίας του χώρου στάθµευ-

σης και Ο.Π.Α.Κ.Ε. ΟΤΕ 

    Β) ΤΚ ∆ιγιελιωτίκων,  

         α) στην  περιοχή  ‘Κρυονέρι’  θέση  Παππά,  σε  απόσταση  µεγαλύ-

τερη  των  50m  από  τον  αιγιαλό 

         β) στην περιοχή ‘Νικολαΐδη’ θέση Γεωργακή 

    Γ) ΤΚ Αιγίου,  

         α) από  τον  Άγιο  Νικόλαο  µέχρι  την αρχή  της  οριοθέτησης  της  

παραλίας  της  Αλυκής ενταγµένη στο πρόγραµµα ‘Γαλάζιες Σηµαίες’,  

         β) στο τέρµα της παραλίας Αλυκής δεξιά από το ‘Aqua’ σε απόστα-

ση µεγαλύτερη των 50m  από τον αιγιαλό 

   ∆) ΤΚ Βαλιµιτίκων,  

         α) έµπροσθεν της παραλίας του πρώην ξενοδοχείου ‘ΕΛΙΚΗ’ σε α-

κτίνα εκατό (100)m 

         β) στη  θέση  ‘Λινάρδου’  µεταξύ  των  παραλιακών  καταστηµάτων  

‘Εν πλω’  και  ‘Πόρτο  Ελίκη’ 
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4) ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιακοπτού 

   Α) ΤΚ Ελαιώνα, επιτρέπεται  το  αγκυροβόλιο των σκαφών σε απόστα-

ση µεγαλύτερη των 70m  από  τον  αιγιαλό  και  ο  δίαυλος προς  τον  αι-

γιαλό  σε  πλάτος  12m  µόνο  έµπροσθεν του  κεντρικού δρόµου που οδη-

γεί στην παραλία της κοινότητας 

   Β) ΤΚ ∆ιακοπτού,  

        α) στο µήκος της παραλίας Εγκάλι σε απόσταση µεγαλύτερη των 

40m από τον αιγιαλό 

        β) στο µήκος της παραλίας Πούντας σε απόσταση µεγαλύτερη των 

40m από τον αιγιαλό 

        γ) σε µήκος 1km εκατέρωθεν του λιµανιού του ∆ιακοπτού σε από-

σταση µεγαλύτερη των 40m από τον αιγιαλό 

   Γ) ΤΚ Νικολείκων, στο µήκος της παραλίας σε απόσταση µεγαλύτερη 

των 50m από τον αιγιαλό 

5) ∆ηµοτική Ενότητα Ακράτας 
   Α) ΤΚ  Πλατάνου,  σε  όλη  τη  θαλάσσια  περιοχή  αυτού  να  επιτρέπε-

ται  το αγκυροβόλιο των σκαφών σε απόσταση µεγαλύτερη των 50m από 

τον αιγιαλό 

   Β) ΤΚ  Συλιβαινιωτίκων, στη  θαλάσσια  περιοχή  αυτού  να  επιτρέπε-

ται  το  αγκυροβόλιο  των σκαφών σε απόσταση 80m ανατολικά του πα-

ραποτάµιου δρόµου  του  ποταµού Κράθη. Στην υπόλοιπη  θαλάσσια  πε-

ριοχή  να  επιτρέπεται  το  αγκυροβόλιο  των σκαφών σε απόσταση        

µεγαλύτερη των 50m από τον αιγιαλό 

   Γ) ΤΚ  Κραθίου,  στη  θαλάσσια  περιοχή  αυτού  να  επιτρέπεται  το  

αγκυροβόλιο των σκαφών σε απόσταση 60m αριστερά της οδού Κάσου 

στην περιοχή παλαιού Σωτήρα. Στην υπόλοιπη θαλάσσια περιοχή να επι-

τρέπεται το αγκυροβόλιο των σκαφών σε απόσταση  µεγαλύτερη των 50m 

από τον αιγιαλό 

6) ∆ηµοτική Ενότητα Αιγείρας 
   Α) ΤΚ Αιγείρας, στο χώρο Β∆ του γηπέδου Αιγείρας, 

    Η απόφαση αυτή  πήρε  αριθµό  422/2015 

    O  Γραµµατέας                                  Ο  Πρόεδρος 
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