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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                                             ΑΔΑ: 6Π79Ω6Χ-ΞΗΞ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 

13 Απριλίου 2021 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  36 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, 7)Παναγιώτη Μάρκου   
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκατρείς (13) Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWe-
bexMeetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 11784/9-4-2021 Πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του 
αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) 
«Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της 
από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), 
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σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ 
δεν συμμετείχαν στην τηλε-διάσκεψη, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος,  τακτικά Μέλη, 
λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Μονοδρόμηση οδού Ξηρολιθίων της Κοινότητας Αιγίου της 
Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ του Δ. Αιγιαλείας και τοποθέτηση σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων 
(σχετ. απόφ. 22/21 της Κοιν. ΑΙΓΙΟΥ)». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο είχε 
αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 22/2021 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία αποφάσισε 
«Γνωμοδοτεί θετικά, για τα κάτωθι: 

α) Μονοδρόμηση της οδού Ξηρολιθίων από το ύψος της οδού Αγίων 
Αποστόλων έως το ύψος της οδού Αγίας Σοφίας με επιτρεπόμενη κατεύθυνση κίνησης 
οχημάτων από την Δύση προς την Ανατολή. 

β) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας – 
STOP (P-2) επί στύλου στις οδούς Αίαντος, Κούταλη και Αγίας Σοφίας, στη συμβολή 
τους με την οδό Ξηρολιθίων.  

γ) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής κατεύθυν-σης πορείας 
με στροφή δεξιά (P-50δ) επί στύλου στις οδούς Αίαντος, Κούταλη και Αγίας Σοφίας, 
στη συμβολή τους με την οδό Ξηρολιθίων.  

δ) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης εισόδου προς όλα τα 
οχήματα (P-7) επί στύλου στην οδό Ξηρολιθίων, στη συμβολή της με τις οδούς Αίαντος, 
Κούταλη και Αγίας Σοφίας.  

ε) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης  (P-39 επί 
στύλου στην οδό Ξηρολιθίων, από το ύψος της οδού Αγίων Αποστόλων έως το ύψος 
της οδού Αίαντος και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.  

Οι ανωτέρω θέσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα 
ορθοφωτογραφίας. 

Η υλοποίηση (τοποθέτηση) θα προγραμματισθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας». 
Επίσης το τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 
3438/3-2-2021 έγγραφό γνωμοδοτεί ως κάτωθι:  

« Σε συνέχεια του υπ. αριθ. πρωτ.: 1679/08.12.2020  έγγραφο  του Διευθυντή 
του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου και ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τεχνικό 
υπάλληλο της Υπηρεσίας μας στην οδό Ξηρολιθίων πλησίον του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου, στο 
Αίγιο διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του οδοστρώματος της εν λόγω οδού είναι σχετικά 
μικρό και δεδομένου του κυκλοφοριακού φόρτου που εξυπηρετεί, γνωμοδοτούμε 
θετικά για τα κάτωθι: 

α) Μονοδρόμηση της οδού Ξηρολιθίων από το ύψος της οδού Αγίων 
Αποστόλων έως το ύψος της οδού Αγίας Σοφίας με επιτρεπόμενη κατεύθυνση κίνησης 
οχημάτων από την Δύση προς την Ανατολή. 
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β) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας – 
STOP (P-2) επί στύλου στις οδούς Αίαντος, Κούταλη και Αγίας Σοφίας, στη συμβολή 
τους με την οδό Ξηρολιθίων.  

γ) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής κατεύθυν-σης πορείας 
με στροφή δεξιά (P-50δ) επί στύλου στις οδούς Αίαντος, Κούταλη και Αγίας Σοφίας, 
στη συμβολή τους με την οδό Ξηρολιθίων.  

δ) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης εισόδου προς όλα τα 
οχήματα (P-7) επί στύλου στην οδό Ξηρολιθίων, στη συμβολή της με τις οδούς Αίαντος, 
Κούταλη και Αγίας Σοφίας.  

ε) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης  (P-39 επί 
στύλου στην οδό Ξηρολιθίων, από το ύψος της οδού Αγίων Αποστόλων έως το ύψος 
της οδού Αίαντος και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος.  

Οι ανωτέρω θέσεις φαίνονται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα 
ορθοφωτογραφίας. 

Η υλοποίηση (τοποθέτηση) θα μπορέσει να προγραμματιστεί στα πλαίσια που 
το επιτρέπουν οι πιστώσεις που θα διατεθούν για αυτόν τον σκοπό και ο 
προγραμματισμός των συνεργείων μας. 

Παρακαλείται η Κοινότητα Αιγίου για τη λήψη σχετικής απόφασης επί του 
θέματος και όπως την αποστείλει στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζώης του Δήμου μας και 
να την κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας» 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, Α)είδε την υπ’ 
αριθ. 22/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, (που είχε αποσταλεί με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), Β)το αριθ. 3438/3-2-2021 έγγραφο του Τμήματος 
Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Γ) το υπ. αριθ. πρωτ.: 1679/08.12.2020  έγγραφο  του 
Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Αιγίου, έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 
και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση και μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                    
                                 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την μονοδρόμηση της οδού Ξηροληθίων (πλησίον του 1ου ΕΠΑΛ 

Αιγίου) της Κοινότητας Αίγιου Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, δεδομένου  ότι το πλάτος του οδοστρώματος της εν λόγω 
οδού είναι σχετικά μικρό με κυκλοφοριακό φόρτο και συγκεκριμένα:  

1) Μονοδρόμηση της οδού Ξηρολιθίων από το ύψος της οδού Αγίων 
Αποστόλων έως το ύψος της οδού Αγίας Σοφίας με επιτρεπόμενη 
κατεύθυνση κίνησης οχημάτων από την Δύση προς την Ανατολή. 
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2) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας – 
STOP (P-2) επί στύλου στις οδούς Αίαντος, Κούταλη και Αγίας Σοφίας, 
στη συμβολή τους με την οδό Ξηρολιθίων.  

3) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής κατεύθυνσης πορείας 
με στροφή δεξιά (P-50δ) επί στύλου στις οδούς Αίαντος, Κούταλη και 
Αγίας Σοφίας, στη συμβολή τους με την οδό Ξηρολιθίων.  

4) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης εισόδου προς όλα τα 
οχήματα (P-7) επί στύλου στην οδό Ξηρολιθίων, στη συμβολή της με τις 
οδούς Αίαντος, Κούταλη και Αγίας Σοφίας.  

5) Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης  (P-39 
επί στύλου στην οδό Ξηρολιθίων, από το ύψος της οδού Αγίων 
Αποστόλων έως το ύψος της οδού Αίαντος και στις δύο πλευρές του 
οδοστρώματος.  

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη και επίβλεψη του αρμόδιου 
τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στα πλαίσια προγραμματισμού των 
συνεργείων και  πιστώσεων που θα διατεθούν για αυτόν τον σκοπό. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΦΑΣΗ  37 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, 7)Παναγιώτη Μάρκου   
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκατρείς (13) Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWe-
bexMeetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 11784/9-4-2021 Πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του 
αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) 
«Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της 
από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), 
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σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ 
δεν συμμετείχαν στην τηλε-διάσκεψη, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος,  τακτικά Μέλη, 
λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 115/2006 απόφασης του Δ.Σ. 
Αιγίου και έγκριση άδειας εισόδου  - εξόδου στην ιδιοκτησία Γ. Παναγόπουλου 
στην οδό Μ. Μπότσαρη 30 στην κοινότητα Αιγίου της Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ του Δ. Αιγιαλείας 
(σχετ. απόφ. 23/21 Κοιν. ΑΙΓΙΟΥ)». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο είχε 
αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 23/2021 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία αποφάσισε 
«Γνωμοδοτεί θετικά,  για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς το χώρο 
στάθμευσης έμπροσθεν του εν λόγω οικοπέδου ιδιοκτησίας του κ. Γεωργίου 
Παναγόπουλου επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 30 και διαγραφή της κίτρινης 
διαγράμμισης στο υπόλοιπο πρόσωπο του οικοπέδου, καθώς και για την τροποποίηση 
της υπ’ αριθ. 115/2006 Απόφασης του Δ.Σ. Αιγίου 

Για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο στάθμευσης, προτείνεται η 
απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου, όπως φαίνεται και στη 
συνημμένη φωτογραφία.  

Η  υποβάθμιση του πεζοδρομίου έχει πραγματοποιηθεί. Τεχνικά η πρόσβαση 
στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του 
οδοστρώματος σε μήκος 5,00 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης. 
Επιπλέον πρέπει να διαγραφεί η κίτρινη διαγράμμιση στο υπόλοιπο πρόσωπο του 
οικοπέδου. 

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 της 
αιτούσας και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Αιγιαλείας». 
Επίσης το τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 
5101/15-2-2021 έγγραφό γνωμοδοτεί ως κάτωθι:  

«Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ.: 28931/4-11-2020 αίτησης του κ. Παναγιώτη 
Τσαρπαλή και ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τεχνικό υπάλληλο 
της Υπηρεσίας μας, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του κ. Γεωργίου Παναγόπουλου επί 
της οδού Μάρκου Μπότσαρη 30, στο Αίγιο και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 
115/2006 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται 
κίτρινη διαγράμμιση έμπροσθεν όλης της πρόσοψης της εν λόγω ιδιοκτησίας επί της 
οδού Μάρκου Μπότσαρη. 
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Λόγω του ανωτέρω,  γνωμοδοτούμε θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου – 
εξόδου προς το χώρο στάθμευσης του εν λόγω οικοπέδου και διαγραφή της κίτρινης 
διαγράμμισης στο υπόλοιπο πρόσωπο του οικοπέδου. 

Για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο στάθμευσης, προτείνεται η 
απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου, όπως φαίνεται και στη 
συνημμένη φωτογραφία.  

Η  υποβάθμιση του πεζοδρομίου έχει πραγματοποιηθεί. Τεχνικά η πρόσβαση 
στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του 
οδοστρώματος σε μήκος 5,00 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης. 
Επιπλέον πρέπει να διαγραφεί η κίτρινη διαγράμμιση στο υπόλοιπο πρόσωπο του 
οικοπέδου. 

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 και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία μας. 

Παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, 
την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες»» 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, Α)είδε 

την υπ’ αριθ. 23/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, (που είχε 
αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), Β)το αριθ. 5101/15-2-2021 έγγραφο του 
Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Γ) την  υπ. αριθ. πρωτ.: 
28931/4-11-2020  αίτηση του κ. Τσαρπαλή Παναγιώτη  , έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 
18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση και μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                    
                                   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την άδεια εισόδου – εξόδου προς τον χώρο στάθμευσης του 

οικοπέδου που βρίσκεται επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη 30 στην Κοινότητα Αιγίου 
Δήμου Αιγιαλείας, ιδιοκτησίας Γεωργίου Παναγόπουλου, με τις εξής παρεμβάσεις:  

I. απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου, όπως 
φαίνεται και στη συνημμένη φωτογραφία για την ομαλή είσοδο – έξοδο 
στον χώρο στάθμευσης, 

II. τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 5,00 
μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης (καθώς η  
υποβάθμιση του πεζοδρομίου έχει πραγματοποιηθεί) 

III.  διαγραφή της κίτρινης διαγράμμισης στο υπόλοιπο πρόσωπο του 
οικοπέδου (που ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει)  
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IV.  τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία θα 
αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
(Ε.Π.Ζ.) και  

 
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη και επίβλεψη του αρμόδιου 

τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ τα έξοδα θα βαρύνουν τον κ. 
Παναγόπουλο.  

Κάθε άλλη απόφαση παύει ισχύει. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
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            ΑΔΑ: ΨΥ3ΡΩ6Χ-Υ1Α 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 

13 Απριλίου 2021 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  38 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους 
κ.κ.: 1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους-  2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία 
Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία 
Ιατροπούλου, 7)Παναγιώτη Μάρκου   τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκατρείς 
(13) Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια 
τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWe-bexMeetings), μετά από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 11784/9-4-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – 
Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 
3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) 
«Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: 
α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ 
αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά 
με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  
καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης 
της πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
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Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 
και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα επτά (7) Μέλη από 
τα εννέα (9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δεν συμμετείχαν στην τηλε-διάσκεψη, αν και νόμιμα 
κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 
2)Μιχάλης Κυριακόπουλος,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης. 

 
Για το αντικείμενο: «Έγκριση τοποθέτησης κατόπτρου στην συμβολή των 
οδών Τρ. Φέτση και Επαρχιακής οδού Καμαρών – Ζήριας και τοποθέτηση 
πινακίδας STOP στην Κοινότητα Καμαρών της Δ.Ε. Ερινεού του Δ. Αιγιαλείας 
(σχετ. απόφ. 12/20 Κοιν. ΚΑΜΑΡΩΝ)». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το 
οποίο είχε αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το τμήμα Συγκοινωνιών –Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου μας 
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.:9177/20-3-2021 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω 
θέμα  το οποίο έχει ως εξής:  

«Σας αποστέλλουμε συνημμένα το ανωτέρω σχετικό και σας 
ενημερώνουμε ότι:  

1. Η τοποθέτηση κατόπτρου (καθρέπτη) δεν προβλέπεται από τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, ως εκ τούτου δεν καθίσταται υποχρεωτική η 
τοποθέτησης τους  

2. Παρόλα αυτά μετά από επιτόπου αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία 
μας διαπιστώθηκε ότι η τοποθέτηση κατόπτρου στη συμβολή της οδού 
Τριαντάφυλλου Φέτση με την επαρχιακή οδό Καμαρών – Ζήριας (στο 
ύψος της ιδιοκτησίας Αριστείδη Μερκούρη) θα αυξήσει την ορατότητα 
και για το λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση καθρέπτη στην ανωτέρω 
συγκεκριμένη θέση.  

3. Η υλοποίηση (τοποθέτηση) θα μπορέσει να προγραμματιστεί στα πλαίσια 
που το επιτρέπουν οι πιστώσεις που θα διατεθούν για αυτό το σκοπό και 
ο προγραμματισμός των συνεργείων μας 

Σας διαβιβάζουμε το ως άνω σχετικό και παρακαλούμε για την λήψη 
απόφασης επί του θέματος» 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)το 
υπ’ αριθ. 9177/20-3-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – 
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Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (που είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο), με συνημμένη την υπ’ αριθ. 12/2020 απόφαση Κοινότητας 
Καμαρών,  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010) του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την τοποθέτηση ενός καθρέπτη στην Κοινότητα Καμαρών της 

Δ.Ε Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στη συμβολή της οδού 
Τριαντάφυλλου Φέτση με την επαρχιακή οδό Καμαρών – Ζήριας (στο ύψος της 
ιδιοκτησίας Αριστείδη Μερκούρη) για την αύξηση της ορατότητας και αποφυγής 
ατυχημάτων.  

Η υλοποίηση  θα  προγραμματιστεί στα πλαίσια που το επιτρέπουν οι 
πιστώσεις που θα διατεθούν για αυτόν τον σκοπό και ο προγραμματισμός των 
συνεργείων, ενώ οι απαιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την 
επίβλεψη και ευθύνη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου.   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΔ93Ω6Χ-ΔΓ9 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 

13 Απριλίου 2021 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  39 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, 7)Παναγιώτη Μάρκου   
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκατρείς (13) Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής 
CiscoWe-bexMeetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 11784/9-4-2021 
Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία 
επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, 
σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και 
του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) 
«Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) 
της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 
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στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα επτά (7) Μέλη από τα 
εννέα (9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και τα Μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ενώ δεν συμμετείχαν στην τηλε-διάσκεψη, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης 
Κυριακόπουλος,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

 

Για το αντικείμενο: «Επιβολή χρηματικού προστίμου σε ιδιοκτήτη επιχείρησης  
στην παραλία  Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων  για αυθαίρετη  κοπή και κλάδευση 
δένδρων (αρμυρίκια)». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εκθέτει ότι η 
εισήγηση του θέματος που υπογράφει η αρμόδια Αντιδήμαρχος κα Μαρία Γιδά, είχε 
αποσταλεί με email στα μέλη της ΕΠΖ, και έχει  ως εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 11063/5-4-2021 έγγραφό του σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα το οποίο έχει ως εξής:  

«Σύμφωνα με τηλεφωνικές ανώνυμες καταγγελίες την Τετάρτη 31 Μαρτίου 

2021, προς το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής 

Προστασίας, από περίοικους και δημότες στην περιοχή της παραλίας των 

Συλιβαινιωτίκων, οι ιδιοκτήτες του νέου καταστήματος στην οδό Αιγαίου, δίπλα 

από την επιχείρηση με την επωνυμία «Μεζές» το βράδυ της Τρίτης 30 Μαρτίου 

2021 προέβησαν στην αυθαίρετη κοπή δέντρου (αρμιρίκι) και στην αυθαίρετη 

κλάδευση δύο άλλων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι ιδιοκτήτες προέβησαν στην 

κοπή περισσοτέρων δέντρων και κάλυψαν τους κορμούς με χώμα.  

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:  

 Η Υπηρεσία, προκειμένου να ελέγξει τα ανωτέρω, προέβη σε 

αυτοψίες την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021. Κατά 

τις αυτοψίες διαπιστώθηκε ότι είχαν αφαιρεθεί μεγάλοι βραχίονες 

από δύο μεγάλα δέντρα, ενώ ένα τρίτο δέντρο είχε αφαιρεθεί 

εξολοκλήρου. Το σημείο από το οποίο φυόταν το δέντρο που κόπηκε 

αυθαίρετα, είχε καλυφθεί με χώμα, ενώ υπήρχαν ίχνη χωματουργικού 

μηχανήματος. 

 Η Υπηρεσία μας, είχε προβεί σε αυτοψία την Τρίτη 23/02/2021, 

προκειμένου να προγραμματίσει κλάδευση. Παρακάτω παρατίθενται 

φωτογραφίες από την εν λόγω αυτοψία, στην οποία φαίνεται το 

δέντρο το οποίο αφαιρέθηκε. Στον επιτόπιο έλεγχο δεν υπάρχει 

κανένα απολύτως ίχνος του εν λόγω δέντρου, πλέον. 



 
 
 

 3 

 Η Υπηρεσία γνωρίζει ως ιδιοκτήτη της ανωτέρω νέας επιχείρησης τον 

κύριο Κωνσταντίνο Αλέφαντο, ο οποίος είχε προφορικά αιτηθεί και 

το κλάδεμα των εν λόγω δέντρων το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 

16/03/2021. 

 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την υπ’ αρίθ. 234/2015 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας εγκρίθηκε ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου 

Αιγιαλείας και με το υπ΄ αριθ. 53715/5777/17-06-2015 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η Απόφαση 

θεωρείται εκτελεστή. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος β, εδάφιο γ, για 

την χωρίς άδεια κοπή ή καταστροφή δέντρου ηλικίας άνω των δέκα ετών το 

πρόστιμο είναι 700 ευρώ. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, παράγραφο γ, εδάφιο 2, για 

την αυθαίρετη κλάδευση δέντρου ή θάμνου, ή φθορά αυτού το πρόστιμο 

ανέρχεται σε ποσοστό 50% του προστίμου της ολικής καταστροφής ή κοπής 

Έτσι με βάση τα παραπάνω: 
Αυθαίρετη κοπή δέντρου ηλικίας άνω των δέκα ετών το πρόστιμο υπολογίζεται ως 

εξής:  

α) Πρόστιμο για κοπή ή καταστροφή δέντρου ηλικίας μεγαλύτερης των δέκα ετών:  

700 ευρώ/ τεμάχιο. Αυθαίρετη κοπή ενός δέντρου: ΠΟΣΟ Α=700 ευρώ 

Β) Πρόστιμο για αυθαίρετη κλάδευση δέντρου ηλικίας μεγαλύτερης των δέκα ετών:  

350 ευρώ/ τεμάχιο. Αυθαίρετη κλάδευση δύο δέντρων ηλικίας πάνω από 10 ετών: 350 

ευρώ χ2= 700. ΠΟΣΟ Β=700 ευρώ. 

γ) Έτσι το ύψος του προστίμου (Π) ανέρχεται στο ποσό των: 

Π= ΠΟΣΟ Α + ΠΟΣΟ Β= 700 ΕΥΡΏ + 700 ΕΥΡΏ= 1400 ΕΥΡΏ.. 

 

Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 το Κανονισμού Πρασίνου, ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή. Η προσφυγή ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που τη 

Διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η προθεσμία για την άσκηση της 

προσφυγής ορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την 

επόμενη της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης επιβολής 

προστίμου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καμία προσφυγή δεν 

γίνεται δεκτή. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Συνημμένα: 3 φωτογραφίες». 

Εν συνεχεία η κα Μαρία Σταυροπούλου- μέλος της ΕΠΖ και Αντιδή-

μαρχος παίρνοντας τον λόγο ενημερώνει τον κ.  Δήμαρχο – πρόεδρο της ΕΠΖ 

και τα μέλη αυτής, ότι κατατέθηκε στο Δημοτικό κατάστημα Ακράτας η υπ’ 

αριθ.  πρωτ. 11861/12-4-21 αίτηση των Σπ. Βελισσαρόπουλου και Ζωής 

Παπαϊωάννου - Αλέφαντου ιδιοκτητών επιχείρησης  ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  

“vammos” που βρίσκεται στην οδό  Λεωφόρο Αιγίου της παραλίας των 

Συλιβαινιωτίκων και απευθύνεται προς την ΕΠΖ και την Αντιδήμαρχο κα Μ. 

Σταυροπούλου και η οποία έχει ως εξής:  
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«Είμαστε νέοι επαγγελματίες δραστηριοποιούμενοι για πρώτη φορά στην 

Παρ. Συλιβαινιωτίκων με κατάστημα που μισθώσαμε στις 05/02/2021. Κατά τις 

εργασίες ανακαίνισης και καλλωπισμού έμπροσθεν του καταστήματος χώρου, 

υπάρχουν 8 δέντρα , δυστυχώς από αμέλεια των εργατών έσπασε το ένα από αυτά 

και το οποίο αναγκάστηκε να απομακρύνουμε εν τέλει. Επειδή η πράξη αυτή δεν 

έγινε από πρόθεση, μάλιστα συνεργείο του Δήμου κλάδεψε τα δέντρα αυτά υπό τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας Πρασίνου, παρακαλούμε να μη μας επιβληθεί το 

προβλεπόμενο πρόστιμο κατά την έναρξη της επαγγελματικής  μας 

δραστηριότητας που θα ήταν δυσβάσταχτο για εμάς. Παρακαλούμε να μας 

χορηγήσετε άδεια , όπου με δική μας επιμέλεια και δαπάνη να φυτέψουμε δύο 

άλλα δέντρα παραπλεύρως του χώρου που θα μας παραχωρηθεί  κατόπιν αιτή-

σεως που ήδη έχει υποβληθεί στις υπηρεσίες του Δήμου. Ευχαριστούμε εκ των 

προτέρων για την κατανόηση.»   

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Δήμαρχος – πρόεδρος της ΕΠΖ καλεί τα 

Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) 

Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  να αποφασίσουν 

σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε 

Α)το υπ’ αριθ. 11063/5-4-2021 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. 
Προστασίας του Δήμου (που είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με 
συνημμένες φωτογραφίες, έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ.  πρωτ. 11861/12-4-21 αίτηση 
των Σπ. Βελισσαρόπουλου και Ζωής Παπαϊωάννου – Αλέφαντου, ιδιοκτητών 
επιχείρησης  ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  “vammos”, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010)  και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 
79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την ΜΗ επιβολή χρηματικού  προστίμου στον κ. Σπ. Βελισσαρόπουλο και στην 

κα Ζωή Παπαϊωάννου – Αλέφαντου, ιδιοκτήτες επιχείρησης  ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με 
διακριτικό τίτλο  “vammos”, που βρίσκεται στην οδό «ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» στην 
παραλία της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, 
κάνοντας επιεικώς δεκτούς τους λόγους, που αναφέρονται στην  υπ’ αριθ.  πρωτ. 
11861/12-4-21 αίτησή τους. 

Οι παραπάνω  ιδιοκτήτες καταστήματος υποχρεούνται  με έξοδά τους και υπό 
την επίβλεψη του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Πολιτικής 
Προστασίας να φυτεύσουν  δύο (2)  νέα δένδρα (αρμυρίκια) παραπλεύρως του εν λόγω  
χώρου. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2021. 
 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ  



            ΑΔΑ: 6Β3ΝΩ6Χ-962 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 

13 Απριλίου 2021 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  40 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, 7)Παναγιώτη Μάρκου   
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκατρείς (13) Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής 
CiscoWe-bexMeetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 11784/9-4-2021 
Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η 
οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-
07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) 
(ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ 
τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) 
και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 
426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» 
σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση 



και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα επτά (7) Μέλη από τα 
εννέα (9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δεν συμμετείχαν στην τηλε-διάσκεψη, αν και νόμιμα 
κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 
2)Μιχάλης Κυριακόπουλος,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

 
Για το αντικείμενο: «Έγκριση κοπής τριών δένδρων (κυπαρισσιών) στην οδό 
Ρόδων 36 στον οικισμό ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Κοινότητας Ροδοδάφνης της Δ.Ε 
Συμπολιτείας του Δ. Αιγιαλείας  (σχετ. απόφ. 3/21 Κοιν. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ)». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το 
οποίο είχε αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 5648/18-2-2021 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω 
θέμα, μας απέστειλε την απόφαση της Κοινότητας Ροδοδάφνης και τις σχετικές 
αιτήσεις της ενδιαφερόμενης, καθώς και τεχνική Έκθεση η οποία έχει ως εξής:  

«Τεχνική Έκθεση  
Μετά την από 16432/06-07-2020 αίτηση η οποία αφορά στην κοπή 

τεσσάρων δέντρων επί της οδού Ρόδων 36, στον Οικισμό Πανόραμα Ροδοδάφνης, 
η Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία την Δευτέρα 27/07/2020. Κατά την αυτοψία 
διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: α) τα τέσσερα δέντρα είναι αρκετά ψηλά και είναι 
ιδιαίτερα κοντά στην γειτονική κατοικία και β) το ριζικό σύστημα των δέντρων είναι 
αρκετά επιφανειακό με αποτέλεσμα να έχει ανασηκώσει ελαφρά τις πλάκες του 
διαδρόμου διάβασης. Τα τρία από τα τέσσερα κυπαρίσσια, παρουσιάζουν πυκνή 
κόμη η οποία δέχεται πιέσεις από τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ το 
εσωτερικό τους είναι γεμάτο ξερούς κλαδίσκους. Το τέταρτο κυπαρίσσι 
παρουσιάζει πολλούς ξερούς κλάδους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δέντρα αυτά 
είναι ψηλά, το είδος τους είναι ακατάλληλο για γειτνίαση με κατοικίες και είναι 
επιρρεπή στις ανεμορριψίες, προτείνεται η κοπή τους και η αντικατάστασή τους 
από την Υπηρεσία. Προτείνεται η φύτευση τεσσάρων καλλωπιστικών Δαμασκηνιών, 

καθώς είναι δέντρα ιδιαίτερης αισθητικής και ήπιας ανάπτυξης». 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε 

Α)το υπ’ αριθ. 5648/18-2-2021 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 
Πολ. Προστασίας του Δήμου (που είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με 
συνημμένες φωτογραφίες, Β)την αριθ. 3/2021 απόφαση της Κοινότητας Ροδοδάφνης 



με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την κοπή τριών δέντρων που βρίσκονται στο 
κοινόχρηστο πεζοδρόμιο έξω από την οικία της κας Τσουμπού Διαμάντως στον 
οικισμό Πανοράματος λόγω επικινδυνότητας, Γ)την αίτηση της κας Τσουμπού 
Διαμάντως,     έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/ τ.Α/07.06.2010)  και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & 
α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά 
από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή τεσσάρων δέντρων (κυπαρισσιών) που βρίσκονται επί 

της οδού Ρόδων 36, στον Οικισμό Πανοράματος της Κοινότητας  Ροδοδάφνης Δήμου 
Αιγιαλείας, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς τμήματος 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου και την αντικατάσταση 
αυτών από δέντρα ιδιαίτερης αισθητικής και ήπιας ανάπτυξης (καλλωπιστικών 
Δαμασκηνιών). 

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη και επίβλεψη του 
Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου 

   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
 



                                                                                 ΑΔΑ:ΨΜΗ5Ω6Χ-8Ν6 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 

13 Απριλίου 2021 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  41 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, 7)Παναγιώτη Μάρκου   
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκατρείς (13) Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής 
CiscoWe-bexMeetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 11784/9-4-2021 
Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η 
οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-
07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) 
(ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ 
τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) 
και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», 
την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 
426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» 
σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση 



και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα επτά (7) Μέλη από τα 
εννέα (9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και τα Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ δεν συμμετείχαν στην τηλε-διάσκεψη, αν και νόμιμα 
κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 
2)Μιχάλης Κυριακόπουλος,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

 
Για το αντικείμενο: «Έγκριση κοπής  δένδρου (κυπαρισσιού)  στο Κοιμητήριο 
της Κοινότητας Τεμένης της Δ.Ε ΑΙΓΙΟΥ του Δ. Αιγιαλείας  (σχετ. απόφ. 19/20 
Κοιν. ΤΕΜΕΝΗΣ). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το 
οποίο είχε αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 5648/18-2-2021 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω 
θέμα, μας απέστειλε Τεχνική Έκθεση η οποία έχει ως εξής:  

«Τεχνική Έκθεση  
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 30/09/2020 και ημέρα Τετάρτη, 

διαπιστώθηκε πως εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Τέμενης και στην βάση 
οικογενειακού ταφείου ιδιοκτησίας Κολλιόπουλου, φύεται ένα κυπαρίσσι. Το εν 
λόγω δέντρο το οποίο είναι ιδιαίτερα ψηλό, είναι υγιές και εύρωστο. Ωστόσο 
αναπτύσσεται εφαπτόμενο με το ταφείο, έχοντας προκαλέσει ρήξη στην μαρμάρινη 
επένδυση αλλά και στο τσιμέντο. Χαρακτηριστικό του χώρου που καταλαμβάνει το 
ριζικό σύστημα και ο κορμός του δέντρου είναι ότι το εν λόγω ταφείο φαίνεται να 
έχει «μετακινηθεί» κατά το ήμισυ. Ως εκ τούτου προτείνεται η κοπή του 
προκειμένου να μην προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά και να μπορέσει ο ιδιοκτήτης να 

αποκαταστήσει τις βλάβες». 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε 

Α)το υπ’ αριθ. 2448/5-10-2020 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 
Πολ. Προστασίας του Δήμου (που είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με 
συνημμένες φωτογραφίες και τεχνική έκθεση, Β)την αριθ. 19/2020 απόφαση της 
Κοινότητας Τεμένης  με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την κοπή ενός κυπαρισσιού 
που βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Κοινότητας, Γ)την αίτηση του κ. Κολλιόπουλου,     
έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010)  και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & 



α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά 
από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή ενός δέντρου (κυπαρίσσι) που βρίσκεται στο κοιμητήριο 

της Κοινότητας Τέμενης του Δήμου Αιγιαλείας, διότι έχει προκαλέσει ρήξη στην 
μαρμάρινη επένδυση αλλά και στο τσιμέντο στην βάση οικογενειακού ταφείου 
ιδιοκτησίας Κολλιόπουλου. 

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη και επίβλεψη του 
Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου ενώ 
τα ξύλα που θα προκύψουν από την κοπή θα διατεθούν σε άπορους δημότες από το 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, & Πολιτισμού (Πρόνοια). 

   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΔΑ:ΩΞΒΙΩ6Χ-ΚΔ3 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
13 Απριλίου 2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  42 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, 7)Παναγιώτη Μάρκου   
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκατρείς (13) Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής 
CiscoWe-bexMeetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 11784/9-4-2021 
Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία 
επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, 
σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του 
αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) 
«Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της 
από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), 
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ 
δεν συμμετείχαν στην τηλε-διάσκεψη, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος,  τακτικά 
Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Μίσθωση ακινήτου  για στάθμευση οχημάτων στην  Κοινότητα 
Λόγγου της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δ. Αιγιαλείας ( σχετ. απόφ. 6/21 Κοιν. 
ΛΟΓΓΟΥ)». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο είχε 
αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Λόγγου μας απέστειλε την αριθ. 6/2021 απόφαση του 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία αποφάσισε να εισηγηθεί την 
ενοικίαση χώρου στάθμευσης τροχοφόρων στην περιοχή γύρω από την οδό 22ας 
Αυγούστου & Μεσολογγίου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών».  
  

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε  την 

υπ’ αριθ. 6/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Λόγγου,  έλαβε υπόψη το 
γεγονός ότι με την εν λόγω μίσθωση θα αποφευχθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα που 
δημιουργείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή, λόγω της μεγάλης 
προσέλευσης επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/ 07.06.2010), της  παρ. 13α του άρθρου 5 
και του άρθρου 18 του  Ν. 4623/9-8-19, καθώς του άρθρου 194 του ν. 3463/2006 ( 
Κ.Δ.Κ), μετά από διαλογική συζήτηση,   

                                       ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τη μίσθωση ακινήτου, ικανού 

εμβαδού, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων στην περιοχή γύρω από την 
οδό 22ας Αυγούστου & Μεσολογγίου στην Κοινότητα Λόγγου της Δ.Ε Ερινεού του 
Δήμου Αιγιαλείας, κατά τους θερινούς μήνες, προκειμένου να αποφευχθεί το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην εν 
λόγω περιοχή, λόγω της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3463/06  «Για τα ακίνητα που 
μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία. Αν η δημοπρασία που 
διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει απ’ ευθείας μίσθωση με ειδικά 
αιτιολογημένη  απόφαση του συμβουλίου του , η οποία λαμβάνεται  με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του».  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  42/2021 
          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
13 Απριλίου 2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  43 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, 7)Παναγιώτη Μάρκου   
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκατρείς (13) Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής 
CiscoWe-bexMeetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 11784/9-4-2021 
Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία 
επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, 
σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του 
αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) 
«Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της 
από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 



 2 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), 
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ 
δεν συμμετείχαν στην τηλε-διάσκεψη, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος,  τακτικά 
Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για εκτός 
κάθετης προβολής καταστήματος με την διαδικασία της δημοπρασίας στην 
παραλία Συλιβαινιωτίκων για ξαπλώστρες (σχετ. απόφ. 47/21 Κοιν. 
ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο είχε 
αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων μας απέστειλε την αριθ. 47/2021 
απόφαση του η οποία έχει ως εξής:  

«Αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου την 
παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στον αιτούντα Μούζουλα Ιωάννη, στα 
τετραγωνικά μέτρα που αιτείται με την διαδικασία της δημοπρασίας σύμφωνα 
με τον Ν. 4607/2019». 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-
2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  παρακαλώ να 
αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε την υπ’ 
αριθ. 47/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων, (που είχε 
αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), έλαβε υπόψη το αίτημα του ενδιαφερόμενου κ. 
Ιωάννη Μούζουλα ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία 
GRANDE,  έλαβε υπόψη  το ΦΕΚ 3072/23-7-2020 αρθ. 17 παρ.α, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από 
διαλογική συζήτηση και ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος το μέλος κ. 
Παναγιώτης Μάρκου, 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρηση χρήσης 
αιγιαλού για εκτός κάθετης προβολής καταστήματος,  στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων 
του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να αναπτυχθούν ξαπλώστρες από καταστήματα υγ. 
ενδιαφέροντος, με την διαδικασία της δημοπρασίας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2021. 
 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
13 Απριλίου 2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  44 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, 7)Παναγιώτη Μάρκου   
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκατρείς (13) Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής 
CiscoWe-bexMeetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 11784/9-4-2021 
Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία 
επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, 
σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του 
αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) 
«Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της 
από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη τα επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), 
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ 
δεν συμμετείχαν στην τηλε-διάσκεψη, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος,  τακτικά 
Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Μετακίνηση ή μη κάδων απορριμμάτων  στην Κοινότητα 
Αιγίου της Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ του Δ. Αιγιαλείας ( σχετ. απόφ. 21/21 Κοιν. ΑΙΓΙΟΥ)». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο είχε 
αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 21/2021 απόφαση του η 
οποία έχει ως εξής:  
«Αποφασίζει και γνωμοδοτεί, για τις μετακινήσεις των κάδων απορριμμάτων στην 

Κοινότητα Αιγίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 34375/21.12.2020 έγγραφο της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας, αναλυτικά ως εξής:  

1. Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 8742/09.04.2019 αίτηση του κ. Περικλή 

Χριστοδουλόπουλου. 

2. Να μοιραστούν και να τοποθετηθούν στις οδούς Στράτωνος και Παύλου Μελά οι 

τρεις κάδοι ανακύκλωσης, και στις οδούς Στράτωνος και Κωστή Παλαμά οι άλλοι τρεις 

κάδοι απορριμμάτων, στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 16821/16.07.2019 αίτηση του κ. Σταύρου 

Χαρίτου. 

3. Αρνητικά στο από 03.07.2020 email της κας Πέλλης Ρέππα. 

4. Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 14315/20.06.2019 αίτηση της κας Αλεξάνδρας 

Κωτσασιάν. 

5. Να τοποθετηθεί έναντι στην οδό Ηρακλέους 13 στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 

13607/10.06.2020 αίτηση της κας Ανδρομάχης Χρυσανθοπούλου. 

6. Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 14624/18.06.2020 αίτηση της κας Βάνας Μπεντεβή 

-Σπυροπούλου. 

7. Να μεταφερθούν διαγωνίως απέναντι στην οδό Σουλιώτη 24 στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 

18415/24.07.2020 αίτηση της κας Αγγελικής –Μαρίας Κούλο. 

8. Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 12707/029.06.2020 αίτηση του κ. Μιχαήλ Μπέλλου. 

9. Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 13583/10.06.2020 αίτηση του κ. Αρτέμιου 

Αλεφράγκη. 

10. Έχει ήδη ληφθεί απόφαση(85/2020 Κοινότητας Αιγίου) στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 

13582/10.06.2020 αίτηση του κ. Αθανασίου Παπαναγιώτου. 

11. Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 20223/12.08.2020 αίτηση του κ. Κωνσταντίνου 

Τσιάρα». 
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε : Α)την 
υπ’ αριθ. 21/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, (που είχε αποσταλεί 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), Β)την Εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας, έλαβε υπόψη τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων 
κατοίκων,  έλαβε υπόψη  το ΦΕΚ 3072/23-7-2020 αρθ. 17 παρ.α, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από 
διαλογική συζήτηση και ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος το μέλος κ. 
Παναγιώτης Μάρκου, 
                                                  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας σχετικά με την απομάκρυνση – 
μετακίνηση κάδων απορριμμάτων  και τοποθέτηση νέων κάδων στην Κοινότητα Αιγίου 
Δήμου Αιγιαλείας ως παρακάτω:  

1) Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 8742/09.04.2019 αίτηση του κ. Περικλή 
Χριστοδουλόπουλου. 

2) Να μοιραστούν και να τοποθετηθούν στις οδούς Στράτωνος και Παύλου Μελά οι 
τρεις κάδοι ανακύκλωσης, και στις οδούς Στράτωνος και Κωστή Παλαμά οι άλλοι 
τρεις κάδοι απορριμμάτων, στην υπ’ αριθ.πρωτ.:16821/16/07/2019 αίτηση του κ. 
Σταύρου Χαρίτου.  

3) Αρνητικά στο από 03.07.2020 email της κας Πέλλης Ρέππα 
4) Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 14315/20.06.2019 αίτηση της κας Αλεξάνδρας 

Κωτσασιάν. 
5) Να τοποθετηθεί έναντι στην οδό Ηρακλέους 13 στην υπ’ αριθ. Πρωτ.: 

13607/10.06.2020 αίτηση της κας Ανδρομάχης Χρυσανθοπούλου. 
6) Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.:14624/18.06.2020 αίτηση της κας Βάνας 

Μπεντεβή – Σπυροπούλου. 
7) Να μεταφερθούν διαγωνίως απέναντι στην οδό Σουλιώτη 24 στην υπ’ αριθ. 

πρωτ.: 18415/24.07.2020 αίτηση της κας Αγγελικής – Μαρίας Κούλο. 
8) Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 12707/02.06.2020 αίτηση του κ. Μιχαήλ 

Μπέλλου. 
9) Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 13583/10.06.2020 αίτηση του κ. Αρτέμιου 

Αλεφράγκη. 
10) Έχει ήδη ληφθεί απόφαση (85/2020 Κοινότητας Αιγίου) στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 

13582/10.06.2020 αίτηση του κ. Αθανασίου Παπαναγιώτου που αφορά 
μετακίνηση κάδων επί των οδών Αριστοτέλους 7 και Ι. Κοντόπουλου (να 
μεταφερθεί Ι. Κοντόπουλου έναντι 28 πάνω σε σιδερένια βάση στο αυλάκι). 

11) Αρνητικά στην υπ’ αριθ. πρωτ.: 20223/12.08.2020 αίτηση του κ. Κωνσταντίνου 
Τσιάρα. 
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του 

αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2021. 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
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