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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 

17 Μαΐου 2021  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  Αριθ. 47 

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 Σταυ-

ροπούλου, 4)Νικόλαο Καραΐσκο 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία 

Ιατροπούλου, 7)Παναγιώτης Μάρκου τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δέκα 

επτά (17) Μαΐου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής Cisco Webex 

Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ):15604 /13—5- 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 κορωνοϊού 

COVID-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 
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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 

τηλεδιάσκεψη, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της 

Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας και 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος,  τακτικά 

Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

  
Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 45/21 

απόφασης Ε.Π.Ζ για λήψη σε ορθή επανάληψη προσωρινών μέτρων 

κυκλοφορίας στην οδό Μητροπόλεως της Κοινότητας Αιγίου για την 

εξυπηρέτηση πεζών και καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος λόγω 

covid 19 μέχρι 31-10-2021». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 

Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 

θέμα εκθέτει ότι ο Δ/ντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου απέστειλε 

εισήγησή του σε ορθή επανάληψη με την από 17-5-21 συνημμένη τεχνική  

έκθεσή του για τα προσωρινά μέτρα κυκλοφορίας στην οδό Μητροπόλεως της 

Κοινότητας Αιγίου για την εξυπηρέτηση πεζών και καταστημάτων υγειο-

νομικού  ενδιαφέροντος, λόγω covid 19 μέχρι 31-10-2021, με τα οποία μέτρα 

συναινεί και το γραφείο Τροχαίας Αιγιαλείας σύμφωνα με το από 17-5-21 

έγγραφό του και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν για την ένταξη αυτού στην Ημ. 

Δ/ξη. Στη συνέχεια , αφού ομόφωνα εντάχθηκε στο θέμα στην Ημ. Δ/ξη και 

διαβάζει την υπ’ αριθ. πρωτ. 16155/17-5-2021 εισήγηση σε ορθή επανάληψη  

του Δ/ντή   των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κ. Λ. Καράμπελα, 

που έχει ως εξής: 
 «Λαμβάνοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Β’ 101/24-

5-2020) «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 60 

του Ν.4795/2021 με την οποία : 

 α) έχουν θεσπιστεί , κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ρυθμίσεις για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), έως τις 31-10-2021 και 

 β) επιβάλλονται για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου 

δημόσιας υγείας, που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, ως μέτρα πρόληψης, μέχρι 31-10-2021, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και 

ρυθμίσεις αύξησης του χώρου, για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με 

ήπιες μορφές μετακίνησης, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, 

 εισηγούμαστε τα κάτωθι, τροποποιώντας την από 3-6-2020 εισήγηση μας προς την 

Ε.Π.Ζ. : 

 1. Από κτίριο Παναγιωτοπουλέικο έως οδό Δεσποτοπούλων. 

 Αφαίρεση των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οδού και 

τοποθέτηση αυτών έναντι εις το δεξιό πεζοδρόμιο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια σειρά 

(απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, χώρος για αυτοκίνητο χρηματαποστολής, οχήματα 

τροφοδοσίας). Τοποθέτηση μπάρας στην προβλεπομένη θέση στάσης στάθμευσης 

αυτοκινήτου χρηματαποστολής , έμπροσθεν της Τράπεζας Πειραιώς, την οποία θα 

διαχειρίζεται η άνω Τράπεζα. 
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 2. Έμπροσθεν του Ι.Ν. Φανερωμένης(από οδό Δεσποτοπούλων έως οδό 

Παναγοπούλου). 

 Αφαίρεση όλων των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οδού 

έμπροσθεν του Ι.Ν. Φανερωμένης, σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο και τοποθέτηση αυτών 

έναντι στο δεξιό πεζοδρόμιο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια σειρά (απαγόρευση στάσης και 

στάθμευσης, χώρος για στάθμευση ΑΜΕΑ, οχήματα τροφοδοσίας). 

 3. Από οδό Γ. Παναγόπουλου έως οδό Μελετοπούλων 

 Αφαίρεση των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οδού και 

τοποθέτηση αυτών έναντι εις το δεξιό πεζοδρόμιο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια σειρά 

(απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, κ.λ.π.). 

 4. Από οδό Μελετοπούλων έως οδό Ρωμανιώλη 

 Μετατροπή του ανωτέρω τμήματος σε πεζόδρομο, προσωρινού χαρακτήρα, υπό τους 

κάτωθι όρους. 

1. Μεταφορά των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε άλλη πλησιέστερη θέση επί της 

οδού Ρωμανιώλη. 

2. Θα παραμένει ελεύθερος προς χρήση των πεζών διάδρομος πλάτους 1,5 μέτρων 

σε όλο το μήκος του αριστερού πεζοδρομίου για τον ανερχόμενο. 

3. Θα καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα ο χώρος πέραν του διαδρόμου των 

1.50μ,ως ανωτέρω, μέχρις αποστάσεως 3.00μ από το κράσπεδο του δεξιού 

πεζοδρομίου. Ο χώρος των 3.00μ και του δεξιού πεζοδρομίου θα χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά από τους πεζούς. Ο χώρος των 3.00μ θα χρησιμεύσει σε τυχόν 

αναγκαία διέλευση οχημάτων ανάγκης .( ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, αστυνομίας, 

απορριμματοφόρα κλπ) 

4. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, 

καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται. 

5. Για την σκίαση των υπό χρήση κοινοχρήστων χώρων επί του οδοστρώματος, με 

μέριμνα των ως άνω ιδιοκτητών και αποκλειστική ευθύνη τους, μπορούν να 

τοποθετηθούν ασφαλή σκίαστρα για τους θαμώνες και με την προϋπόθεση, ότι 

δεν θα δημιουργούν προβλήματα. 

6. Η μη τήρηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο άμεσης ανάκλησης της χορηγηθείσας 

άδειας κατάληψης και χρήσης του κοινοχρήστου χώρου. 

7. Ενιαία μπάρα στην αρχή και στο τέλος του πεζοδρόμου, η οποία θα ανοίγει χωρίς 

κλειδί για την άμεση διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικό 

όχημα, αστυνομικό όχημα, ΕΚΑΒ) καθώς και για τις ανάγκες διέλευσης του 

απορριμματοφόρου. Τοποθέτηση σχετικής σήμανσης  

 

 Από την οδό Ρωμανιώλη ως την οδό Σολωμού δεν επέρχεται μεταβολή. 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατωτέρω οριζόντια και 

κάθετη σήμανση. 

 1. Επί της οδού Μελετοπούλων (διασταύρωση με Μητροπόλεως) τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ49 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός και Ρ2 (STOP 

υποχρεωτική διακοπή κυκλοφορίας) 

 2. Επί της Μητροπόλεως (διασταύρωση με Μελετοπούλων στο ύψος του Πάρκου ) 

πινακίδα Ρ7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) 

 3. Επί της Μητροπόλεως (διασταύρωση με Μελετοπούλων , απέναντι από το 

περίπτερο) πινακίδα Ρ50-α (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή Ρ47 

(υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά 

 4. Επί της οδού Ρωμανιώλη και στο τμήμα από την οδό Αθ. Φαραζουλή , τοποθέτηση 

απαγορευτικών πινακίδων (Ρ-41) και (Ρ-42).Στην διασταύρωση με την οδό Μητροπόλεως 

πινακίδα Ρ50α ή Ρ47. 

 5. Τοποθέτηση επί της Μητροπόλεως , στο τμήμα που πεζοδρομείται , εις το άνω και 

στο κάτω άκρο τμήμα σιδηρών Π για αποκλεισμό όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων , με την 

δυνατότητα ανοίγματος μόνο στα οχήματα ανάγκης. 

 6. Οριοθέτηση του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων με κίτρινη διαγράμμιση 
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 7. Επικαιροποίηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης Ρ40 στην 

Μητροπόλεως από Παναγιωτοπούλων έως Μελετοπούλων και κίτρινη διαγράμιση και Ρ40 

στην Μελετοπούλων από Μητροπόλεως έως Σωτηρίου Λόντου (άνοδος από Αθ. Φαραζουλή 

άρθρ. 5 πργ. 2 εδαφ γ Ν.2699/99). 

 8. Όριο ταχύτητας στην οδό Μητροπόλεως από την συμβολή τηςαπό την οδό κλ. 

Οικονόμου, έως την συμβολή της με την οδό Σολωμού, ανώτατη ταχύτητα 30 Χιλ/Ώρα , με 

τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-32) 

 9. Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στην συμβολή των οδών Αθ. Φαραζουλή και 

Σολωμού, σε αμφότερες τις πλευρές , 5 μέτρα από τα όρια του Οικοδομικού Τετραγώνου.» 

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 της Επιτροπής κ. Δημήτριος 

Καλογερόπουλος, είδε την υπ’ αριθ. 45/2021 απόφασή της , την υπ’ αριθ. 

πρωτ.  16155/17-5-2021 εισήγηση σε ορθή επανάληψη του Δ/ ντή των Τεχν. 

Υπ. Δήμου με την από 17-5-21 συνημμένη  τεχνική έκθεσή του, το από 17-5-

21 έγγραφο του Γραφείου Τροχαίας της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης 

Αιγιαλείας ,  την διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 46795/2021 (ΦΕΚΑ’ 62/17-4-

2021) με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε 

κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) 

– Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4688/2020» η οποία προβλέπει: «Το 

πρώτο, τέταρτο, και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 τουν.4688/2020 (Α’ 

101), σχετικά με την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων τροποποιούνται και η παρ. 1 διαμορφώνεται   ως  εξής: «1. 

Έως την 31η.10.2021,με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι 

αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 

3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να 

παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια 

χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, 

συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων 

δικαιούμενων της χρήσης αυτού.  

… Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα 

από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των 

καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. …»,   τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 

3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 07.06.2010), της παρ. 13α του άρθρου 5 του Ν. 

4623/9-8-19, καθώς 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, ενώ δήλωσαν 

παρών τα μέλη κ.κ. 1) Παναγιώτης Μάρκου και 2)Μαρία Ιατροπούλου ( διότι 

απουσιάζαν από την προηγούμενη συνεδρίαση που λήφθηκε η υπ’ αριθ. 45/21 

απόφαση ΕΠΖ) ,  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  Την τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 45/2021 απόφασης της 

ΕΠΖ  με λήψη σε ορθή επανάληψη προσωρινών μέτρων κυκλοφορίας στην 
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οδό Μητροπόλεως της Κοινότητας Αιγίου για την εξυπηρέτηση πεζών και 

καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος λόγω covid 19 μέχρι 31-10-

2021, σύμφωνα (τη διάταξη του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Β’ 101/24-5-2020) 

«Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 60 

του Ν.4795/2021 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας) ως παρακάτω: 

  

 1. Από κτίριο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ έως οδό ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΩΝ. 

 Αφαίρεση των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οδού και 

τοποθέτηση αυτών έναντι εις το δεξιό πεζοδρόμιο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια σειρά 

(απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, χώρος για αυτοκίνητο χρηματαποστολής, οχήματα 

τροφοδοσίας). Τοποθέτηση μπάρας στην προβλεπόμενη θέση στάσης στάθμευσης 

αυτοκινήτου χρηματαποστολής , έμπροσθεν της Τράπεζας Πειραιώς, την οποία θα 

διαχειρίζεται η άνω Τράπεζα. 

 2. Έμπροσθεν του Ι.Ν. Φανερωμένης(από οδό ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΩΝ έως οδό Γ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. 

 Αφαίρεση όλων των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οδού 

έμπροσθεν του Ι.Ν. Φανερωμένης, σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο και τοποθέτηση αυτών 

έναντι στο δεξιό πεζοδρόμιο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια σειρά (απαγόρευση στάσης και 

στάθμευσης,  χώρος για στάθμευση ΑΜΕΑ, οχημάτων τροφοδοσίας). 

 3. Από οδό Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ έως οδό ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ 

 Αφαίρεση των κώνων που ευρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οδού και 

τοποθέτηση αυτών έναντι εις το δεξιό πεζοδρόμιο, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια σειρά 

(απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, κ.λ.π.). 

 4. Από οδό ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ έως οδό ΡΩΜΑΝΙΩΛΗ 

 Μετατροπή του ανωτέρω τμήματος σε πεζόδρομο, προσωρινού χαρακτήρα, υπό τους 

κάτωθι όρους. 

1. Μεταφορά των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ σε άλλη πλησιέστερη θέση επί της 

οδού Ρωμανιώλη. 

2. Θα παραμένει ελεύθερος προς χρήση των πεζών διάδρομος πλάτους 1,5 μέτρων 

σε όλο το μήκος του αριστερού πεζοδρομίου για τον ανερχόμενο. 

3. Θα καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα ο χώρος πέραν του διαδρόμου των 

1.50μ,ως ανωτέρω, μέχρις αποστάσεως 3.00μ από το κράσπεδο του δεξιού 

πεζοδρομίου. Ο χώρος των 3.00μ και του δεξιού πεζοδρομίου θα χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά από τους πεζούς. Ο χώρος των 3.00μ θα χρησιμεύσει σε τυχόν 

αναγκαία διέλευση οχημάτων ανάγκης ( ΕΚΑΒ, Πυροσβεστικής, αστυνομίας, 

απορριμματοφόρων κλπ) 

4. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, 

καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται. 

5. Για την σκίαση των υπό χρήση κοινοχρήστων χώρων επί του οδοστρώματος, με 

μέριμνα των ως άνω ιδιοκτητών και αποκλειστική ευθύνη τους, μπορούν να 

τοποθετηθούν ασφαλή σκίαστρα για τους θαμώνες και με την προϋπόθεση, ότι 

δεν θα δημιουργούν προβλήματα. 

6. Η μη τήρηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο άμεσης ανάκλησης της χορηγηθείσας 

άδειας κατάληψης και χρήσης του κοινοχρήστου χώρου. 

7. Ενιαία μπάρα στην αρχή και στο τέλος του πεζοδρόμου, η οποία θα ανοίγει χωρίς 

κλειδί για την άμεση διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικό 

όχημα, αστυνομικό όχημα, ΕΚΑΒ) καθώς και για τις ανάγκες διέλευσης του 

απορριμματοφόρου. Τοποθέτηση σχετικής σήμανσης  

 

 Από την οδό ΡΩΜΑΝΙΩΛΗ ως την οδό ΣΟΛΩΜΟΥ δεν επέρχεται μεταβολή. 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατωτέρω οριζόντια και 

κάθετη σήμανση: 
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 1. Επί της οδού ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ (διασταύρωση με Μητροπόλεως) τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ49 (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός και Ρ2 (STOP 

υποχρεωτική διακοπή κυκλοφορίας) 

 2. Επί της οδού ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (διασταύρωση με  την οδό Μελετοπούλων στο 

ύψος του Πάρκου ) πινακίδα Ρ7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) 

 3. Επί της ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (διασταύρωση με Μελετοπούλων, απέναντι από το 

περίπτερο) πινακίδα Ρ50-α (υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή Ρ47 

(υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά 

 4. Επί της οδού ΡΩΜΑΝΙΩΛΗ και στο τμήμα από την οδό Αθ. Φαραζουλή έως οδό 

Μητροπόλεως  τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ-41 (απαγορεύεται η στάθμευση επί 

της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες) και Ρ-42 (απαγορεύεται η στάθμευση 

επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες) και στη διασταύρωσή της με την οδό 

Μητροπόλεως πινακίδα Ρ50α (υποχρεωτική κατεύθυνση  πορείας με στροφή αριστερά)  ή 

Ρ47 (υποχρεωτική κατεύθυνση  πορείας προς  αριστερά). 

 5. Τοποθέτηση επί της οδού ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ , ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΕΙΤΑΙ , στο άνω και στο κάτω άκρο, τμήμα σιδηρών Π για αποκλεισμό όλων 

ανεξαιρέτως των οχημάτων , με την δυνατότητα ανοίγματος μόνο στα οχήματα ανάγκης. 

 6. Οριοθέτηση του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων με κίτρινη διαγράμμιση 

 7. Επικαιροποίηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης Ρ40 στην οδό 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από οδό ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΩΝ έως οδό ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΩΝ και 

κίτρινη διαγράμιση και Ρ40 στην οδό Μελετοπούλων από οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ έως οδό 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΟΝΤΟΥ (άνοδος από οδό Αθ. Φαραζουλή άρθρ. 5 πργ. 2 εδαφ γ Ν.2699/99). 

 8. Όριο ταχύτητας στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ από την συμβολή της από την οδό 

ΚΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, έως την συμβολή της με την οδό ΣΟΛΩΜΟΥ, ανώτατη ταχύτητα 30 

Χιλ/Ώρα , με τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-32) 

 9. Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στην συμβολή των οδών ΑΘ. ΦΑΡΑΖΟΥΛΗ 

και ΣΟΛΩΜΟΥ, σε αμφότερες τις πλευρές, 5 μέτρα από τα όρια του Οικοδομικού 

Τετραγώνου. 

 

Οι ανωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν 

υπό την ευθύνη και επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών μετά την έκδοση της απόφασης της ΕΠΖ και δημοσίευσης της στον 

τύπο και θα ισχύσουν έως 31-10-2021. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2021. 

         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 
17 Μαΐου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  48 
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)Παναγιώτη Μάρκου και 7)Μαρία Ιατροπούλου 
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δέκα επτά (17) Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής 
CiscoWe-bex Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 15604/13-5-2021 
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.3852/2010,  ενώ δεν συμμετείχαν 
στην τηλεδιάσκεψη, 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: «Εντοπισμένη σημειακή τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου 
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας στο Ο.Τ. 153 μετά από την με αριθ. 776/2011 
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών ( άρση απαλλοτρίωσης) και 
εναρμόνιση του πολεο-δομικού καθεστώτος του Ο.Τ. 153 με την Υ.Α. 38479/20-9-
2005 (ΦΕΚ 1089/ Δ/10-10-2005) χαρακτηρισμού ως διατηρητέων κτηρίων στο Ο.Τ. 
153». 

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

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 25/2021 απόφαση 

του σχετικά με το ανωτέρω θέμα με την οποία αποφάσισε και «Γνωμοδοτεί θετικά 
για, την αποδοχή της εντοπισμένης σημειακής πρότασης τροποποίησης του 
Ο.Τ. 153 του Σχ. Πόλης του Αιγίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την άρση της 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν της 776/2011 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών και την εναρμόνιση του πολεοδομικού σχεδιασμού του 
Ο.Τ. 153 με την Υ.Α. 38479/20-9-2005, (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005), 
χαρακτηρισμού διατηρητέων κτηρίων». 

Επίσης η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης – Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & 
Εφαρμογών Δήμου Αιγιαλείας, με τo υπ’ αριθ. πρωτ. 509/20 από 10/02/2021 έγγραφο 
της για το ανωτέρω θέμα,   γνωμοδοτεί  ως εξής: 

«ΘΕΜΑ : Εντοπισμένη Σημειακή Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αιγίου Δ. 
Αιγιαλείας στο Ο.Τ. 153 μετά από την με αρ.776/2011 απόφαση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών (άρση απαλλοτρίωσης) και εναρμόνιση του πολεοδομικού 
καθεστώτος του Ο.Τ. 153  με την με  την Υ.Α 38479/20 -9-2005 (ΦΕΚ1089/Δ10-10-
2005) χαρακτηριστικό ως διατηρητέων κτηρίων στο Ο.Τ.153 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού θέματος, και έχοντας υπόψη: 
1. Η  με αριθμ.  πρωτ: 509/3-9-2020 αίτηση των Παναγιώτη Τσίτσα, Ελισάβετ 

Πίκουλα, Ελένης Πίκουλα, Ανδρέα Μουντζουρούλια, Κωνσταντίνου Μουτζουρούλια, 
Γεωργίου Μητράκη, Μάρκου Πολυδωρόπουλου, Παναγιώτη Θεοφανόπουλου, 
Αικατερίνη Δρούλλια, Κωνσταντίνος Δρούλιας, Ελένη Μητράκου, Όλγα Χριστοπούλου.  

2. Η με αρ.πρωτ:75/13-1-2021 αίτηση με θέμα τον έλεγχο τίτλων των 
ιδιοκτησιών. 

 3. Την υπ. αρ.776/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. 
 4. Το αρ.86.87.88.89.90 και αρ. 93 παρ. 2 του Ν.4759/20(ΦΕΚ 245/Α/2020). 
  5. Το από Μάιο 2019 τοπογραφικό διάγραμμα των μηχανικών Γεωργίου 

Λέντζου και Ανδρέα – Μάριου Γουβέτα. 
  6. Την τεχνική έκθεση του Μηχανικού Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ανδρέα 

–Μάριου Γουβέτα. 
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             7. Το Β.Δ. 23-9-1874 "Περί εγκρίσεως γενικού διαγράμματος ρυμοτομίας της 
πόλεως  Αιγίου " (ΦΕΚ 36/Α/1874). 

 8. Την με αρ. Η10537/5-12-1975 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας περί 
"Τροποποιήσεως εγκεκριμένου ρυμοτομικού πόλεως Αιγίου – Νομού Αχαΐας ", 
(ΦΕΚ290/Δ/30-12-1975). 

 9. Την με αρ.38479/20-9-2005 απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ  περί 
"Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτηρίων που βρίσκονται στην πόλη του Αιγίου και 
καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών" (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-
2005) όπως ισχύει. 

10. Την Υ.Α.. με αρ.46254/175870 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(ΓΠΣ) δήμου Αιγίου και κοινότητας Κουλούρας (ν. Αχαΐας)», (ΦΕΚ604/Δ16-7-1986) 
όπως ισχύει. 

11. Το Π.Δ. 16-8-2016 περί "Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Ν. Αχαΐας)" (ΦΕΚ 
181/ΑΑΠ/20-9-2016) όπως ισχύει   

σας ενημερώνουμε για τα εξής: 
Με την αρ.509/3-9-2020 αίτησή τους οι κ. Παναγιώτης Τσίτσας (ιδιοκτήτης 

κτηρίων 1 και 2), Ελισάβετ Πίκουλα, Ελένη Πίκουλα, Ανδρέας Μουντζουρούλιας, 
Κωνσταντίνος  Μουντζουρούλιας (ιδιοκτήτες κτηρίου 2), Γεώργιος Μήτρακης, Μάριος 
Πολυδωρόπουλος, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, (ιδιοκτήτες κτηρίου 3), Αικατερίνη 
Δρούλια, Κωνσταντίνος Δρούλιας, Ελένη Μητράκου (ιδιοκτήτες κτηρίου 4), Όλγα 
Χριστοπούλου (ιδιοκτήτρια κτηρίου 7), όπως αναγράφονται στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα ζητούν την τροποποίηση του σχεδίου Πόλης Αιγίου στο Ο.Τ. 
153,  με την κατάργηση των προβλημάτων κοινόχρηστων χώρων κατόπιν της με 
αρ.776/2011 απόφασης του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Πατρών. 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
•   Το ρυμοτομικό  σχέδιο Αιγίου εγκρίθηκε με το 23-9-1874 ″ Περί εγκρίσεως 

γενικού διαγράμματος ρυμοτομίας της πόλεως Αιγίου″ ( ΦΕΚ 36 /Α /1874). Το  Ο.Τ. 
153 στο αρχικό σχέδιο πόλης του Αιγίου ήταν οικοδομήσιμος χώρος. 

•   Το 1975 στο Ο.Τ. 153 πραγματοποιήθηκε  τροποποίηση του και η ερυθρά 
γραμμή που τον περιέβαλε το εν λόγω  Ο.Τ. αντικαταστάθηκε με πράσινη γραμμή 
σύμφωνα με την αρ. απ. Η.10537/5-12-1975, (ΦΕΚ 290/Δ/30 -12-1975). Σας 
επισημαίνουμε ότι η ερυθρά γραμμή απεικονίζει την οικοδομική γραμμή  και 
αντίστοιχα η πράσινη γραμμή απεικονίζει την ρυμοτομική γραμμή. Συνεπώς η 
αντικατάσταση της ερυθράς γραμμής με την πράσινη γραμμή στο Ο.Τ.153, κατέστησε 
το Ο.Τ.  μη δομήσιμο. Επισημαίνεται ότι στην τροποποίηση δεν χαρακτηρίστηκε το 
Ο.Τ. 153 ξεκάθαρα ως κοινόχρηστος χώρος . 

• Κατόπιν της με αρ. 12/1976 Πράξης Αναλογισμού καθορίστηκε η 
αποζημίωση των ιδιοκτητών λόγω των ρυμοτομημένων ακινήτων στην Παραλία 
Αιγίου, αλλά οι ιδιοκτήτες των ακινήτων του Ο.Τ. 153 δεν αποζημιώθηκαν και δεν 
πραγματοποιήθηκε η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών τους.        

•   Το 2005 οι ιδιοκτήτες των ακινήτων (02) Ελισάβετ Πίκουλα, Ελένη Πίκουλα, 
Ανδρέας Μουντζουρούλιας και Κωνσταντίνος Μουντζουρούλιας, (03) Γεώργιος 
Μητράκης, Μάριος Πολυδωρόπουλος και Παναγιώτης Θεοφανόπουλος και του 
ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κουνινάς κατέθεσαν αίτηση στο Δήμου 
Αιγίου με θέμα την άρση της απαλλοτρίωσης των ακινήτων τους στο Ο.Τ. 153. 

•   Ο Δήμος Αιγίου με την  με αρ.339/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
απέρριψε το αίτημά τους και τους πρότεινε να κινηθούν δικαστικά για την 
ενδεχόμενη άρση της απαλλοτρίωσης. 
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•   Το 2005 οι ιδιοκτήτες των ακινήτων (02) Ελισάβετ Πίκουλα, Ελένη  Πίκουλα, 
Ανδρέας Μουντζουρούλιας και Κωνσταντίνος Μουντζουρούλιας, (03) Γεώργιος 
Μητράκης, Μάριος Πολυδωρόπουλος και Παναγιώτης Θεοφανόπουλος και του 
ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κουνινάς προσέφυγαν στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Πάτρας για να ακυρώσουν την με αρ.339/2005 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αιγίου. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών έκανε δεκτή την 
με αρ.339/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγίου με την 
αρ.776/2011 απόφαση του.  

•   Το 2005 με την με αρ. 38479/20-9-2005 απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ 
(ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005), χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα κτήρια που βρίσκονται 
στην παραλία της πόλης του Αιγίου και καθορίστηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί 
δόμησης αυτών. Στο Ο.Τ. 153 χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα 8 κτήρια τα οποία 
σημειώνονται με διαγράμμιση στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της 
προτεινόμενης τροποποίησης του Σχ. Πόλης. Τα κτήρια αυτά συγκεκριμένα είναι τα 
εξής :(01) ιδιοκτησία Παναγιώτης Τσίτσα, (05) ιδιοκτησία Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Κουνινάς, (03) ιδιοκτησία Αικατερίνης Δρούλια, Κωνσταντίνου Δρούλια,  Ελένης 
Μητράκου και (07) ιδιοκτησία Όλγας Χριστοπούλου, με αντίστοιχη αρίθμηση (14-15), 
(25-25-21), (19-20) και (18) στο διάγραμμα που συνοδεύει την με αρ.38479/20-9-
2005 απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005), χαρακτηρισμού 
διατηρητέων των κτισμάτων.  

•  Το 2016 εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Σχ. Πόλης του Αιγίου με το με αρ. 
Π.Δ. 16-8-2016 περί ″Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 
Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Ν. Αχαΐας ) (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-
2016). Στο Ο.Τ. 153 η ρυμοτομική γραμμή (πράσινη) αντικαταστάθηκε με οικοδομική 
γραμμή (κόκκινη) στα διατηρητέα κτήρια με αρ.(01) και (05)  με αντίστοιχη αρίθμηση 
(14-15), (25-24-21) στο διάγραμμα που συνοδεύει την με αρ. 38479/20-9-2005 
απόφαση Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005), χαρακτηρισμού 
διατηρητέων των κτισμάτων.           

Στα ακίνητα ιδιοκτησίας (02) Ελισάβετ Πίκουλα, Ελένης Πίλουλα, Ανδρέα 
Μουντζουρούλια και Κωνσταντίνου Μουντζουρούλια, (03) Γεωργίου Μητράκη, 
Μάριου  Πολυδωρόπουλου και Παναγιώτη Θεοφανόπουλου, (04)  Δρούλια 
Αικατερίνης, Δρούλια Κωνσταντίνου, Μητράκου Ελένης και ( 07)  Χριστοπούλου 
Όλγας στο Ο.Τ. 153, παρέμεινε ως έχει η υφιστάμενη ρυμοτομική γραμμή (πράσινη), 
διατηρώντας τα ως ρυμοτούμενα. 

Συνεπώς κατά την αναθεώρηση του Σχ. Πόλης του Αιγίου στο Ο.Τ.153, δεν 
λήφθηκε υπόψη η υπ. αρ. 776/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών 
άρσης απαλλοτρίωσης για τα ακίνητα (02) ιδιοκτησίας Ελισάβετ Πίκουλα, Ελένης 
Πίκουλα, Ανδρέα Μουντζουρούλια, Κωνσταντίνου Μουντζουρούλια και (03) 
ιδιοκτησίας Γεωργίου Μητράκη, Μάριου Πολυδωρόπουλου και Παναγιώτη 
Θεοφανόπουλου, καθώς και η με αρ.38479/20-9-2005 απόφαση Υφυπουργού 
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005) χαρακτηρισμού ως διατηρητέων των ακινήτων 
(04) ιδιοκτησίας Δρούλιας Αικατερίνης, Δρούλια Κωνσταντίνου, Μητράκου Ελένης και 
(07) ιδιοκτησίας Χριστοπούλου Όλγας , έχουν με αντίστοιχη αρίθμηση (18-19) και 
(20) στο διάγραμμα χαρακτηρισμού, με συνέπεια τα ακίνητα αυτά  να παραμένουν 
απαλλοτριούμενα. 

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 Η διαδικασία της άρσης απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικής 

απόφασης, γίνεται σύμφωνα με τα αρ.του 88,90 και 93 του Ν. 4759/20 (ΦΕΚ 
245/Α/2020), σύμφωνα με τις οποίες ο ιδιοκτήτης, με αίτηση προς τον οικείο δήμο, 
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δύναται να ζητήσει την τροποποίηση  του ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου η 
ιδιοκτησία του να καταστεί οικοδομήσιμη. 

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 153 
ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡ.776/2011 ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α.38479/20-9-2005 (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005), 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.153 

Για την εφαρμογή της με αρ.776/2011 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών και της με αρ. 38479/20-9-2005 απόφασης  Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ περί 
″Χαρακτηρισμού ως διατηρητέων κτηρίων που βρίσκονται στην πόλη του Αιγίου και 
καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμός δόμησης αυτών″ (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-
2005), οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την Αναθεώρηση του  Σχ. Πόλης Αιγίου , 
σύμφωνα με το Π.Δ. 16-8-2016 (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-2016), προτείνονται τα εξής:  

•  Την  αντικατάσταση της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη) έμπροσθεν των 
ιδιοκτησιών με αρ.(02) Τσίτσας Παναγιώτης, Ελισάβετ Πίκουλα, Ελένη Πίκουλα, 
Ανδρέας Μουντζουρούλιας και Κωνστατίνος Μουντζουρούλιας, (03) Γεώργιος 
Μητράκης, Μάριος Πολυδωρόπουλος  και Παναγιώτης  Θεοφανόπουλος με 
οικοδομική γραμμή( κόκκινη), η οποία ορίζεται από τα σημεία (Τ3-Τ4-Τ5). 

•   Την αντικατάσταση της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη) έμπροσθεν των 
ιδιοκτησιών με αρ.(07) Χριστοπούλου Όλγα  (04) Δρούλια Αικατερίνη, Δρούλιας 
Κωνσταντίνος, Μητράκου Ελένη με οικοδομική γραμμή (κόκκινη), η οποία ορίζεται 
από τα σημεία (Τ14-Τ13-Τ12-Τ11). 

•   Την κατάργηση των εσωτερικών  οικοδομικών γραμμών (κόκκινων) που 
ορίζονται από τα σημεία (Τ3-Τ14) και (Τ5-Τ11) 

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις : 
1. Αλλάζει χρήση ο κοινόχρηστος χώρος εσωτερικά του Ο.Τ. 153, όπως έχει προκύψει 

από την Αναθεώρηση του Σχ. Πόλης του Αιγίου , στον οποίο μέχρι σήμερα υπάρχουν 
κτίσματα και επανέρχεται το Ο.Τ. 153 στην αρχική του μορφή πριν την επιβολή της 
απαλλοτρίωσης που δεν ολοκληρώθηκε. 

2. Αίρεται η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών (02) Τσίτσας Παναγιώτης, Ελισάβετ 
Πίκουλα, Ελένη Πίκουλα, Ανδρέας Μουντζουρούλιας και Κωνσταντίνος 
Μουντζουρούλιας, (03) Γεώργιος Μητράκης, Μάριος Πολυδωρόπουλος  και 
Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, οι οποίες καθίστανται οικοδομήσιμες. 

3. Τα κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα με αρ.(07) Χριστοπούλου Όλγα, (04) 
Δρούλια Αικατερίνη , Δρούλιας Κωνσταντίνος, θα πάψουν πλέον να θεωρούνται 
ρυμοτομούμενα , καθώς και άλλα κτήρια που βρίσκονται στο εσωτερικό του Ο.Τ. 153.  

Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν μειώνονται οι υφιστάμενοι 
διαμορφωμένοι  κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής της Παραλίας του Αιγίου και δεν 
δημιουργούνται προβλήματα στην ρυμοτομία της περιοχής καθόσον δεν αλλάζουν τα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Ο.Τ. 153, εφόσον η τροποποίηση περιορίζεται στην 
αλλαγή του χαρακτήρα της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη), σε οικοδομική γραμμή 
(κόκκινη). 

Σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης , στην αναθεώρηση  του Σχ. Πόλης Αιγίου η 
χρήση γης στο Ο.Τ. 153 δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένα για αυτό το Ο.Τ. από το 
Π.Δ. 16-8-2016 (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-2016)  και επομένως εφαρμόζεται η χρήση γης 
που προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ Αιγίου (ΦΕΚ 604/Δ/16-7-1986), που είναι 
″Αμιγής Κατοικία ″. Προτείνεται η χρήση γης στο Ο.Τ. 153 να διατηρηθεί στο ισχύον 
καθεστώς, δηλαδή  να μην καθοριστεί συγκεκριμένα για το Ο.Τ. 153  και να 
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εφαρμόζεται η προβλεπόμενη χρήση γης από το ΓΠΣ Αιγίου ″Αμιγής Κατοικία″, έως 
την τροποποίηση  των χρήσεων του ΓΠΣ. 

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι δόμησης της περιοχής ׀׀׀ του Σχ. Πόλης σύμφωνα 
με το Π.Δ. 16-8-2016 (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-2016).Για τα διατηρητέα κτήρια ισχύουν οι 
όροι και οι περιορισμοί δόμησης της 38479/20-9-2005 Υ.Α.(ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005). 
Σύμφωνα με το αρ. 20, παρ. 2β του Ν. 2508/97(ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύει, δεν 
οφείλεται εισφορά σε γη.  

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε : 
α) Την αποδοχή της εντοπισμένης σημειακής πρότασης τροποποίησης του Ο.Τ. 

153 του Σχ. Πόλης του Αιγίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την άρση της ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης κατόπιν της 776/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Πατρών και την εναρμόνιση του πολεοδομικού σχεδιασμού του Ο.Τ. 153 με την Υ.Α. 
38479/20-9-2005, (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005), χαρακτηρισμού διατηρητέων κτηρίων. 

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης επί του θέματος μετά 
και από τις Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου και της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δ. Αιγιαλείας». 
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 της Επιτροπής κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, είδε Α)το υπ’ αριθ. 509/20 από 10/02/2021 έγγραφο της Δ/νσης 
Υπηρεσίας Δόμησης – Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών του Δήμου 
Αιγιαλείας, Β)την υπ’ αριθ. 25/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου,   
έλαβε υπόψη την υπ’  αριθ.  πρωτ: 509/3-9-2020 αίτηση των Παναγιώτη Τσίτσα, 
Ελισάβετ Πίκουλα, Ελένης Πίκουλα, Ανδρέα Μουντζουρούλια, Κωνσταντίνου 
Μουτζουρούλια, Γεωργίου Μητράκη, Μάρκου Πολυδωρόπουλου, Παναγιώτη 
Θεοφανόπουλου, Αικατερίνη Δρούλλια, Κωνσταντίνου Δρούλια, Ελένη Μητράκου, Όλγα 
Χριστοπούλου, Γ) την με αρ.πρωτ:75/13-1-2021 αίτηση με θέμα τον έλεγχο τίτλων των 
ιδιοκτησιών, Δ)την υπ. αρ.776/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, 
την Υ.Α. 38479/20-9-2005, (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005),  καθώς και   τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 07.06.2010), μετά από διαλογική 
συζήτηση,  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, την έγκριση- αποδοχή της 
εντοπισμένης σημειακής πρότασης τροποποίησης του Ο.Τ. 153 του Σχ. Πόλης του 
Αιγίου για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατόπιν της αριθ. 776/2011 
απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και την εναρμόνιση του πολεοδομικού 
σχεδιασμού του Ο.Τ. 153 με την Υ.Α. 38479/20-9-2005, (ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005), 
χαρακτηρισμού διατηρητέων κτηρίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην 
Γνωμοδότηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα 
ως εξής: 
 

•  Την αντικατάσταση της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη) έμπροσθεν των ιδιοκτησιών 
με αρ.(02) Τσίτσας Παναγιώτης, Ελισάβετ Πίκουλα, Ελένη Πίκουλα, Ανδρέας 
Μουντζουρούλιας και Κωνστατίνος Μουντζουρούλιας, (03) Γεώργιος Μητράκης, Μάριος 
Πολυδωρόπουλος  και Παναγιώτης  Θεοφανόπουλος με οικοδομική γραμμή( κόκκινη), η οποία 
ορίζεται από τα σημεία (Τ3-Τ4-Τ5). 
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•  Την αντικατάσταση της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη) έμπροσθεν των ιδιοκτησιών 
με αρ.(07) Χριστοπούλου Όλγα  (04) Δρούλια Αικατερίνη, Δρούλιας Κωνσταντίνος, Μητράκου 
Ελένη με οικοδομική γραμμή (κόκκινη), η οποία ορίζεται από τα σημεία (Τ14-Τ13-Τ12-Τ11). 

•  Την κατάργηση των εσωτερικών  οικοδομικών γραμμών (κόκκινων) που ορίζονται 
από τα σημεία (Τ3-Τ14) και (Τ5-Τ11) 

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις : 
1. Αλλάζει χρήση ο κοινόχρηστος χώρος εσωτερικά του Ο.Τ. 153, όπως έχει προκύψει από 

την Αναθεώρηση του Σχ. Πόλης του Αιγίου , στον οποίο μέχρι σήμερα υπάρχουν κτίσματα 
και επανέρχεται το Ο.Τ. 153 στην αρχική του μορφή πριν την επιβολή της απαλλοτρίωσης 
που δεν ολοκληρώθηκε. 

2. Αίρεται η απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών (02) Τσίτσας Παναγιώτης, Ελισάβετ Πίκουλα, 
Ελένη Πίκουλα, Ανδρέας Μουντζουρούλιας και Κωνσταντίνος Μουντζουρούλιας, (03) 
Γεώργιος Μητράκης, Μάριος Πολυδωρόπουλος  και Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, οι 
οποίες καθίστανται οικοδομήσιμες. 

3. Τα κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα με αρ.(07) Χριστοπούλου Όλγα, (04) 
Δρούλια Αικατερίνη , Δρούλιας Κωνσταντίνος, θα πάψουν πλέον να θεωρούνται 
ρυμοτομούμενα , καθώς και άλλα κτήρια που βρίσκονται στο εσωτερικό του Ο.Τ. 153.  

Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν μειώνονται οι υφιστάμενοι διαμορφωμένοι  
κοινόχρηστοι χώροι της περιοχής της Παραλίας του Αιγίου και δεν δημιουργούνται 
προβλήματα στην ρυμοτομία της περιοχή,ς, καθόσον δεν αλλάζουν τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά του Ο.Τ. 153, εφόσον η τροποποίηση περιορίζεται στην αλλαγή του 
χαρακτήρα της ρυμοτομικής γραμμής (πράσινη), σε οικοδομική γραμμή (κόκκινη). 

Σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης , στην αναθεώρηση  του Σχ. Πόλης Αιγίου η χρήση γης 
στο Ο.Τ. 153 δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένα για αυτό το Ο.Τ. από το Π.Δ. 16-8-2016 (ΦΕΚ 
181/ΑΑΠ/20-9-2016)  και επομένως εφαρμόζεται η χρήση γης που προβλέπεται από το ισχύον 
ΓΠΣ Αιγίου (ΦΕΚ 604/Δ/16-7-1986), που είναι ″Αμιγής Κατοικία ″. Προτείνεται η χρήση γης 
στο Ο.Τ. 153 να διατηρηθεί στο ισχύον καθεστώς, δηλαδή  να μην καθοριστεί συγκεκριμένα 
για το Ο.Τ. 153  και να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη χρήση γης από το ΓΠΣ Αιγίου ″Αμιγής 
Κατοικία″, έως την τροποποίηση  των χρήσεων του ΓΠΣ. 

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι δόμησης της περιοχής ׀׀׀ του Σχ. Πόλης σύμφωνα με το 

Π.Δ. 16-8-2016 (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/20-9-2016).Για τα διατηρητέα κτήρια ισχύουν οι όροι και οι 
περιορισμοί δόμησης της 38479/20-9-2005 Υ.Α.(ΦΕΚ 1089/Δ/10-10-2005). Σύμφωνα με το αρ. 
20, παρ. 2β του Ν. 2508/97(ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύει, δεν οφείλεται εισφορά σε γη. 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2021. 
       
 
          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 
17 Μαΐου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  49 
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)Παναγιώτη Μάρκου και 7)Μαρία Ιατροπούλου 
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δέκα επτά (17) Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής 
CiscoWe-bex Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 15604/13-5-2021 
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 
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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.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν 
στην τηλεδιάσκεψη, 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 μελέτης σήμανσης – ασφάλισης δεξιών 
παράπλευρων οδών ΔSR19N &ΔSR19N1 από Χ.Θ.  93+400 έως 94+850 για το 
έργο «Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο 
τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος από Χ.Θ. 91+500 έως 113+000» και Σήραγγας 
Παναγοπούλας». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισήγηση  του 
οποίου 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 με το υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 14257/28-4-2021 έγγραφο του γνωμοδοτεί για το ανωτέρω θέμα ως εξής:   
«Θέμα: Μελέτες σήμανσης – ασφάλισης δεξιών παράπλευρων οδών ΔSR19N & 
ΔSR19N1, από την Χ.Θ. 93+400  έως 94+850.  

1) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΔΟ1511/ΤΕΞ–1486/19-07-2020 έγγραφο της Κ/Ξ 
Σήραγγας Παναγοπούλας (το οποίο έλαβε στο Δήμο μας το υπ’ αρίθ. 
12068/13-04-2021 πρωτόκολλο) 

2) Η Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου 579/2013 
3) Το υπ’ αριθ. 32/20-04-2021 έγγραφο Προέδρου Κοινότητας Ροδοδάφνης 

Σε συνέχεια των  ανωτέρω σχετικών εγγράφων, και λαμβάνοντος υπόψη τα 1, 
2 σχετικά έγγραφα της Κ/Ξ σήραγγας Παναγοπούλας (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ) 
καθώς το έγγραφο και του Προέδρου  Κοινότητα Ροδοδάφνης (3 σχετικό), όπου 
γνωμοδοτεί  θετικά στην υποβληθείσα μελέτη σήμανσης – ασφάλισης δεξιών 
παράπλευρων οδών ΔSR19N & ΔSR19N1, από την Χ.Θ. 93+400  έως 94+850»,  για το 
έργο «Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα 
Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος, από την Χ.Θ. 91+500  έως 113+000» και Σήραγγας 
Παναγοπούλας, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την υλοποίηση της 
ανωτέρω μελέτης σήμανσης». 

 
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 της Επιτροπής κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, είδε Α)το υπ’ αριθ. 14257/28-4-2021 έγγραφο του τμήματος  
Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
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της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ.: 32/20-4-
2021 έγγραφο του Πρόεδρου της Κοινότητα Ροδοδάφνης με την σύμφωνη γνώμη για τις 
μελέτες σήμανσης – ασφάλισης δεξιών παράπλευρων οδών ΔSR19N & ΔSR19N1 από 
την  93+400 έως 94+850, όπως αυτές συντάχθηκαν και  απεστάλησαν στην Κοινότητα,  
Γ)το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΔΟ1511/ΤΕΞ–1486/19-07-2020 έγγραφο της Κ/Ξ Σήραγγας 
Παναγοπούλας, Δ) τις συνημμένες Μελέτες Σήμανσης & Ασφάλισης καθώς και την 
Τεχνική Έκθεση, έλαβε υπόψη την Σύμβαση Εκτέλεσης Έργου 579/2013,   τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 07.06.2010), της παρ. 13α του 
άρθρου 5 του Ν. 4623/9-8-19, καθώς 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 τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα Ροδοδάφνης του 
Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στην υποβληθείσα συνημμένη Μελέτη 
σήμανσης – ασφάλισης δεξιών παράπλευρων οδών ΔSR19N & ΔSR19N1, από την 
Χ.Θ. 93+400  έως 94+850, για το έργο «Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής 
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος, από την Χ.Θ. 91+500  
έως 113+000». 

Η ανωτέρω Μελέτη Σήμανσης– ασφάλισης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2021. 
       
 
          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 

17 Μαΐου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  50 

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)Παναγιώτη 

Μάρκου και 7)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δέκα 

επτά (17) Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWe-bex 

Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 15604/13-5-2021 

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 κορωνοϊού 

COVID-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 
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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.3852/2010, ενώ 

δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, 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 άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο 

στάθμευσης για την AIGIO CAR STATION OE  επί των οδών Ανδρέα 

Λόντου 36 και Βάλφουρ.». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 

Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

εισήγηση  του οποίου είχε αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια 

ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου με την αριθ. 10/2020 απόφαση του 

σχετικά με το θέμα αποφάσισε ως εξής: «Αποφασίζει και Γνωμοδοτεί θετικά 

για την υποβάθμιση του πεζοδρομίου επί της οδού Ανδρέου Λόντου και επί της 

οδού Βάλφουρ, στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, για την είσοδο και 

έξοδο των οχημάτων από το πάρκινγκ, κατόπιν της αιτήσεως του AIGIO CAR 

STATION O.E.» 

Στη συνέχεια το Τμήμα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, 

Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 5103/15-2-2021 έγγραφό του σχετικά με το 

ανωτέρω θέμα, γνωμοδοτεί ως εξής:  

« Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης για την AIGIO CAR 

STATION OE, επί των οδών Ανδρέα Λόντου και Βάλφουρ.  

Η από 3746/5-2-2021 του κ. Γεωργίου Τσεκούρα.  

Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως και ύστερα από αυτοψία που 

πραγματοποιήθηκε από τεχνικό υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε 

ότι γνωμοδοτούμε θετικά για την υποβάθμιση του πεζοδρομίου επί της οδού 

Ανδρέου Λόντου και επί της οδού Βάλφουρ για την είσοδο και έξοδο των 

οχημάτων από το πάρκινγκ.  

Για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο στάθμευσης, προτείνεται η 

απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν των εισόδων, όπως φαίνεται και 

στο διορθωμένο συνημμένο σχέδιο. 

Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης,  στις δύο εισόδους: με 6,00 μ. 

μήκος ανοίγματος θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του πεζοδρομίου (από+0,05μ 

έως+0,25μ) και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος 

μήκους 6,00μ επί της οδού Βάλφουρ και 8,00 μ. επί της οδού Ανδρέου Λόντου 36, 

για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης. 
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Η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί αρνητικά για την τοποθέτηση εύκαμπτων 

οριοδεικτών επί του οδοστρώματος. 

Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας P-40 επί της οδού 

Ανδρέου Λόντου και μιας πινακίδας Ρ-40 επί της οδού Βάλφουρ, σε ευδιάκριτο 

σημείο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός απόφασης του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.). Λόγω του ότι η κίτρινη διαγράμμιση επί της οδού 

Ανδρέου Λόντου συμπίπτει με τη θέση των κάδων, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 

της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη μεταφορά αυτών. Όλες οι 

περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του ενδιαφερομένου 

κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία μας. Παρακαλούμε για τη 

γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την οποία θα προωθήσετε 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες. Με το παρόν 

ανακαλείται το υπ’ αριθ. πρωτ.: 35086/28-12-2020 έγγραφό μας» 

Επίσης η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας 

με το υπ’ αριθ. πρωτ. 8982/18-3-21 έγγραφό της  μας γνωρίζει τα ακόλουθα:  

«ΘΕΜΑ «μετακίνηση κάδων» 

 Σχετ. β) το υπ’ αριθ. πρωτ.  5103/15-2-2021 έγγραφο της τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου 

Η Υπηρεσία μας…  ως προς το (β) σχετικό προτείνει τη μετακίνηση των 

δύο  (2) κάδων απορριμμάτων απέναντι από το κατάστημα Σερεντέλλου και οι 

(2) κάδοι ανακύκλωσης στην οδό Επισκόπου ΤΙΜΟΘΕΟΥ επί της αριστερής 

πλευράς 5 μέτρα από την γωνία Επισκ. Τιμοθέου και Ανδρέα Λόντου). 

Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά. Είμαστε στην διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση>» 

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 της Επιτροπής κ. Δημήτριος 

Καλογερόπουλος, είδε Α)το υπ’ αριθ. 5103/15-2-2021 έγγραφο του τμήματος  

Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελ-

τιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, Β) το 

υπ’ αριθ. πρωτ. 8982/18-3-21 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

του Δήμου Αιγιαλείας, Γ)την υπ’ αριθ. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου 

Κοινότητα Αιγίου,  Δ)την αριθ. 471/2009 απόφαση του Δ.Σ. του τ. Δήμου 

Αιγίου με την οποία είχε αποφασιστεί  διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή και 

τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης στο χώρο στάθμευσης των 

Ταξί επί των οδών Βάλφουρ και Ανδρ. Λόντου, 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 του Ν. 4623/9-8-19, καθώς 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 

A. Να εγκρίνει  την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο 

στάθμευσης της Ο.Ε. AIGIO CAR STATION, επί των οδών Ανδρέα 

Λόντου 36 και Βάλφουρ στη Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, 
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(τροποποιώντας την υπ’ αριθ. 471/2009 απόφασης Δ.Σ. του τ. Δήμου 

Αιγίου ως προς την απαγόρευση στάθμευση στον χώρο στάθμευσης των 

ταξί επί των οδών  Βάλφουρ και τμήματος της οδού Α. Λόντου μεταξύ 

Βάλφουρ και Βασιλ. Κων/νου στο Αίγιο), με τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

 Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν των δύο εισόδων –

εξόδων του ακινήτου της AIGIO CAR STATION O.E, όπως 

φαίνεται και στο διορθωμένο συνημμένο σχέδιο του Ηλεκτρολό-

γου – Μηχανολόγου κ. Βασιλείου Τιμοθέου  για την ομαλή είσοδο 

– έξοδο οχημάτων με υποβάθμιση (από  +0,05 μ. έως  +0,25 μ.) 

πεζοδρομίου στις δύο εισόδους – εξόδους: α) επί   τμήματος οδού 

Βάλφουρ με μήκος ανοίγματος 6,00 μέτρων και 

       β) επί τμήματος της οδού Α. Λόντου αριθ. 36 με μήκος ανοίγμα- 

      τος 8,00    μέτρων και  με σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση. 

 

 Τοποθέτηση μιας πινακίδας P-40 επί της οδού Ανδρέου Λόντου 36 

και μιας πινακίδας Ρ-40 επί της οδού Βάλφουρ, σε ευδιάκριτο 

σημείο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός απόφασης της 

Ε.Π.Ζ.  

 

Β) Την μετακίνηση:  α) δύο (2) κάδων απορριμμάτων από Α. Λόντου 36  

επί της οδού Α. Λόντου  και απέναντι από το κατάστημα Σερεντέλλου  

και β) δύο (2) κάδων ανακύκλωσης από το τμήμα της οδού  Α. Λόντου 

36 (μεταξύ των οδών Βάλφουρ και Βασιλ. Κων/νου) επί της οδού 

Επισκόπου Τιμοθέου  επί της αριστερής πλευράς αυτής και 5 μέτρα από 

την συμβολή της με την οδό Α. Λόντου   

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2021. 

       

 

                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 
17 Μαΐου 2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  51 
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)Παναγιώτη 
Μάρκου και 7)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δέκα επτά (17) 
Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια 
τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWe-bex Meetings), μετά από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 15604/13-5-2021 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 
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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.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν στην 
τηλεδιάσκεψη, 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: «Επέκταση ωραρίου για πεζοδρόμηση  της οδού «22 
Αυγούστου 1962» στην Κοινότητα Λόγγου της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δ. 
Αιγιαλείας ( απόφ. 3/21 Κοιν. Λόγγου)». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
εισήγηση  του οποίου είχε αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Η Επιτροπή Π.Ζ με την υπ’ αριθ. 81/2021 απόφαση της είχε εγκρίνει την  

πεζοδρόμηση της οδού «22ας Αυγούστου 1962»,  στην Κοινότητα Λόγγου Δήμου 
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στα όρια του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης Ιωάννη 
Κολλητήρη, με τοποθέτηση μπάρας και πινακίδας απαγόρευσης διέλευσης 
οχημάτων κατά  την θερινή περίοδο για τις ώρες 21:00΄ έως 02.00΄, με εξαίρεση των 
οχημάτων έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστική, ασθενοφόρο κλπ). 

Στη συνέχεια το Συμβούλιο της Κοινότητας Λόγγου μας απέστειλε την αριθ. 
3/2021 απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία 
αποφάσισε να εισηγηθεί στην Επιτροπή Π.Ζ την επέκταση του ωραρίου 
πεζοδρόμησης της οδού «22ας Αυγούστου 1962» από το παρκινγκ Ι. Κολλητηρη για 
το διάστημα από 1 Ιουνίου κάθε έτους έως και 15 Σεπτεμβρίου και για τις ώρες από 
12.00π.μ έως 02.00 π.μ». 

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 της Επιτροπής κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, είδε Α)την αριθ. 3/2021 απόφαση του Συμβούλιου της Κοινότητας 
Λόγγου, Β)την υπ’ αριθ. 81/2020 απόφαση της ΕΠΖ,  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 του Ν. 4623/9-8-19, καθώς 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, «πλην» του Δημ. Συμβούλου – 
Μέλους  κ. Παναγιώτη Μάρκου που ψήφισε «λευκό», οπότε κατά πλειοψηφία  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Την τροποποίηση της αριθ. 81/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής ως κάτωθι:  

Εγκρίνει την πεζοδρόμηση της οδού «22ας Αυγούστου 1962»,  που βρίσκεται 
στην Κοινότητα Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας, και συγκεκριμένα στα όρια του ιδιωτικού 
χώρου στάθμευσης Ιωάννη Κολλητήρη, με τοποθέτηση μπάρας και πινακίδας 
απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων. 
 Η ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά την θερινή περίοδο και θα ισχύει για το 
διάστημα από 1 Ιουνίου κάθε έτους έως και 15 Σεπτεμβρίου και για τις ώρες 
από 12.00 π.μ έως 02.00 π.μ, με εξαίρεση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης 
(πυροσβεστική, ασθενοφόρο κλπ). 
Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη και ευθύνη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2021. 

       

          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 
17 Μαΐου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  52 
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)Παναγιώτη 
Μάρκου και 7)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δέκα επτά (17) 
Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια 
τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWe-bex Meetings), μετά από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 15604/13-5-2021 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» 
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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.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν 
στην τηλεδιάσκεψη, 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: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 167/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ 
περί χορήγησης  θέσης στάθμευσης σε Βασιλική  Παπακωνσταντίνου λόγω 
θανάτου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
εισήγηση  του οποίου 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  με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 
35091/28-12-2020 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω θέμα, γνωμοδοτεί ως εξής:  
«Θέμα: Ανάκληση χορήγησης θέσης στάθμευσης  
Σχετ.: 1) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 27359/14-10-2020 έγγραφο της ΕΠΖ του Δήμου 
Αιγιαλείας  
2) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2678/12-11-2020 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, η Υπηρεσία μας εισηγείται την 
ανάκληση της υπ’ αριθ. 167/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Αιγιαλείας που αφορά σε χορήγηση θέσης στάθμευσης στον κ. 
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου για την εξυπηρέτηση της μητέρας του Βασιλικής 
Παπακωνσταντίνου, επί της οδού Αιγιαλέως 76 στο Αίγιο, επειδή εξέλειπαν οι 
λόγοι χορήγησης αυτής, λόγω θανάτου της Βασιλικής Παπακωνσταντίνου».  

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 

το υπ’ αριθ. 35091/28-12-2020 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – 
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (που είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
με συνημμένο το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2678/12-11-2020 απόσπασμα της ληξιαρχικής 
πράξης θανάτου της Βασιλικής Παπακωνσταντίνου,  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 του 
Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
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«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  ανάκληση της υπ’ αριθ. 167/2015 απόφασης της Επιτροπής Π.Ζ, που 

αφορά την χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης στον κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νο 
για την εξυπηρέτηση της μητέρας του κας Παπακωνσταντίνου Βασιλικής, λόγω 
αναπηρίας, επί της οδού Αιγιαλέως 76 στη Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, 
καθώς σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το 
απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου οι λόγοι έχουν εκλείψει.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2021. 
 
         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 
17 Μαΐου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  53 
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)Παναγιώτη 
Μάρκου και 7)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δέκα επτά (17) 
Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια 
τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWe-bex Meetings), μετά από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 15604/13-5-2021 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 



2 
 

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.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν 
στην τηλεδιάσκεψη, 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: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ περί 
χορήγησης  θέσης στάθμευσης σε Θεοδώρα Λαγέρη λόγω θανάτου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
εισήγηση  του οποίου 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  με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 
35094/24-12-2020 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω θέμα, γνωμοδοτεί ως εξής:  
«Θέμα: Ανάκληση χορήγησης θέσης στάθμευσης  
Σχετ.: 1) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 27359/14-10-2020 έγγραφο της ΕΠΖ του Δήμου 
Αιγιαλείας  
2) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2676/12-11-2020 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, η Υπηρεσία μας εισηγείται την 
ανάκληση της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Αιγιαλείας που αφορά σε χορήγηση θέσης στάθμευσης στην Θεοδώρα 
Λαγέρη, επί της οδού Παναγιωτοπούλων 16 στο Αίγιο, επειδή εξέλειπαν οι λόγοι 
χορήγησης αυτής, λόγω θανάτου αυτής».  

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 

το υπ’ αριθ. 35094/24-12-2020 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – 
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (που είχε αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
με συνημμένο το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2676/12-11-2020 απόσπασμα ληξιαρχικής 
πράξης θανάτου της Θεοδώρας Λαγέρη,  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 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, 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την  ανάκληση της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφασης της Επιτροπής Π.Ζ, που 

αφορά σε χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας, επί της οδού 
Μελετοπούλων 16, στην  Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας μπροστά από την 
κατοικία της  Λαγέρη Θεοδώρας,  καθώς σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου οι 
λόγοι έχουν εκλείψει.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2021. 
 
         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 
17 Μαΐου 2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  54 
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)Παναγιώτη Μάρκου και 7)Μαρία Ιατροπούλου 
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκα επτά (17) Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής 
CiscoWe-bex Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 15604/13-5-2021 
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.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν 
στην τηλεδιάσκεψη, 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 θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το 
έτος 2021». 

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

«Κυρίες και κύριοι, 
 Το Γραφείο αδειών καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε 

Εισήγηση για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021 η 
οποία έχει ως εξής:  

«ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 
2021 

Έχοντας υπ’ όψιν: 
1) Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:   

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς 
τους εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης 
νομοθεσίας, με τις οποίες: 

… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που 
επιτρέπεται η  άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, 
δημοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα 
προβολής υπαίθριας διαφήμισης...» 

2) Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων 
του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.. 

3) Την περ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος 
Α'):  

4) Το άρθρο 40 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
5) Την υπ’ αριθ. 18/2021 απόφαση της Κοινότητα Αιγίου, με Αρ. Πρωτ. 9683/24-

3-2021 
6) Την απόφαση της Κοινότητας Κραθίου,  με Αρ. Πρωτ:.13539/23-4-2021. 
7) Την υπ’ αριθ. 1/2021 απόφαση της Κοινότητας Αιγείρας, με Αρ. Πρωτ. 

5890/22-2-2021 
8) Την απόφαση της Κοινότητας Διακοπτού, με Αρ. Πρωτ. 2774/Σ.729/28-1-2021 
9) Την υπ’ αριθ. 4/2021  απόφαση της Κοινότητας Σελιανιτίκων, με Αρ. Πρωτ. 

4778/12-2-2021 
10) Την απόφαση της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων, με Αρ. Πρωτ:. 158/23-4-2021 
11) Την υπ’ αριθ. 9/2021 απόφαση της Κοινότητας Λόγγου. 
12) Την απόφαση της Κοινότητας Ριζομύλου, με Αρ. Πρωτ:. 2774/Σ.729/28-1-2021 
13) Την απόφαση της Κοινότητας Ελαιώνα, με Αρ. Πρωτ:. 2774/Σ.729/28-1-2021 
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14) Την απόφαση της Κοινότητας Νικολαιίκων, με αρ. Πρωτ:. 2774/Σ.729/28-1-
2021 

15) Την υπ’ αριθ. 1/2021  απόφαση της Κοινότητας Ροδοδάφνης.  
 
Με βάση τις παραπάνω προτείνω τις κάτωθι θέσεις υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου για τον Δήμο Αιγιαλείας: 
  
ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

1. Στη Ρένα. 
2. Επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της διασταύρωσης με την 

Ν. Πλαστήρα) 
3. Στην παραλία Αλυκής. 

 
Αγροτικών προϊόντων-Μελιού  
1. Μία θέση Ν. Πλαστήρα (Αγ. Άννα). 
2. Μία θέση επί της Κορίνθου απέναντι από την ΔΕΗ. 
 
Χειροποίητο κόσμημα 
Μία θέση στην προέκταση της Ρωμανιώλη πλησίον Δημοτικού Κήπου. 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ: 
Πώληση αγροτικών προϊόντων 

1. Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού 
Ακράτας και συγκεκριμένα στην οικία Λουζιώτη. 

2. Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. 
3. Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος του κτιρίου του ΟΤΕ. 

 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

1. Επί της οδού Αιγαίου απέναντι από την Πλατεία Χαρώνη. 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

1. Επί του πεζοδρομίου της οδού Ιέρωνος.  
2. Επί του πεζοδρομίου της οδού Τηλεκλέους.  

 
KOINOTHTA ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ: 
Πώληση αγροτικών προϊόντων 

1. Συμβολή οδών Φιλιππόπουλου και Παπαγιαννόπουλου 
2. Παλαιά Εθνική οδό (γήπεδο 5Χ5)  
3. Λιμάνι 
4. Δημοτικό κατάστημα Διακοπτού 
5. Τρεις (3) θέσεις επί της Κεντρικής οδού έναντι υαλοπωλείου Νταουσάνη 
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Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 
1. Λιμάνι 
2. Κεντρική οδός έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ  

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

1. Στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο. 
2. Παραλιακή οδό στην τοποθεσία «Δασύλλιο» 

 
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα  

1. Πλησίον της τρίγωνης πλατείας 
2. Παραλιακή οδό στην τοποθεσία «Δασύλλιο» 
3. Στην συμβολή των οδών Ατλαντίδος και Αιγιαλού  

 
Αγροτικά προϊόντα 

1. Παραλιακή οδό Ποσειδώνος, πλησίον τρίγωνης πλατείας 
 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

1. Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την Κέας 
2. Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την οδό Αμοργού 
3. Στην πλατεία Χρ. Αρφάνη 

 
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα  

1. Τρεις (3) θέσεις επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των 
Συλιβαινιωτίκων. 
 
Πώληση σαπουνιών  

1. Στο πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των Συλιβαινιωτίκων.     
 
KOINOTHTA ΛΟΓΓΟΥ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

1. Στον προαύλιου χώρου του Κοινοτικού Ιατρείου  
2. Παραλία BEAU-RIVAGE 
3. Παραλία Άσπρο Μαύρο 

 
KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ: 

1. Μία θέση για πώληση καλαμποκιού μπροστά από τα ενοικιαζόμενα Κοκκοτή. 
2. Μία θέση για πώληση μπιζού-είδη δώρων μπροστά από τα ενοικιαζόμενα 

Κοκκοτή. 
3. Μία θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων στα όρια Τ.Κ. Ριζομύλου-

Βαλιμιτίκων. 
 
KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ: 
Πώληση αγροτικών προϊόντων 
1. Ανατολικά κοινοτικού καταστήματος πάνω από τις γραμμές. 
2. Ανατολικά κοινοτικού καταστήματος κάτω από τις γραμμές. 
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3. Στην παραλία στην παιδική χαρά 
4. Πλησίον καταστήματος Ρηγόπουλου 
 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 
1. Στην παραλία στην βρύση  
 
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα  
1. Δύο (2) θέσεις πλησίον της βρύσης στην παραλία  

 
KOINOTHTA ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 
1. Απέναντι από την οικία Μέγαρη Κων/νου 
 
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα  
1. Απέναντι από το περίπτερο Μοντζολή 
 
KOINOTHTA ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 
1. Στο τέλος της οδού 25ης Μαρτίου και Ποσειδώνος 
2. Πλησίον καταστήματος FAN. 
3. Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης πλησίον παιδικής χαράς στην δυτική 

πλευρά της Άβυθου 
 
Πώληση αγροτικών προϊόντων 
1. Πλησίον οδού Αμφιτρίτης κοντά στην συμβολή με την Π.Ε.Ο. 
2. Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης κάτω από το γήπεδο Αβύθου. 
 
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα  
1. Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη θέση «Μάτι» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-
2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι  την 
έγκριση των θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Αιγιαλείας για το έτος 
2021 και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, είδε 
Α)την Εισήγηση του αρμόδιου γραφείου αδειών καταστημάτων του Δήμου, Β)τις 
αποφάσεις των Κοινοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις της 
παρ.1 περ.Δ1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις της παρ. 3 αρ. 26 & 27 του  
Ν.4264/14 «περί άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες 
διατάξεις ..», τον Ν. 4314/14 καθώς και του αρ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 
07.06.2010),   

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τον καθορισμό των θέσεων 
στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Αιγιαλείας για το έτος 2021 και την έκδοση 
κανονιστικής απόφασης ως παρακάτω:  

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ: 

Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 
- Στη περιοχή ‘Ρένα’. 
- Επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της διασταύρωσης με την 

Ν. Πλαστήρα) 
- Στην παραλία Αλυκής. 

 
Αγροτικών προϊόντων-Μελιού  

- Μία θέση επί της οδού Ν. Πλαστήρα (εκκλησία Αγ. Άννα). 
- Μία θέση επί της οδού Κορίνθου (απέναντι από την ΔΕΗ). 

 
Χειροποίητο κόσμημα 

- Μία θέση στην προέκταση της οδού Ρωμανιώλη πλησίον Δημοτικού Κήπου. 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ: 
Πώληση αγροτικών προϊόντων 

- Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού 
Ακράτας και συγκεκριμένα στην οικία Λουζιώτη. 

- Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. 
- Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος του κτιρίου του ΟΤΕ. 

 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

- Επί της οδού Αιγαίου απέναντι από την Πλατεία Χαρώνη. 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

- Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την Κέας 
- Στο πεζοδρόμιο της συμβολής της οδού Αιγαίου με την οδό Αμοργού 
- Στην πλατεία ‘Χρ. Αρφάνη’ 

 
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα  

- Τρεις (3) θέσεις επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου στην παραλία  
Συλιβαινιωτίκων. 
 
Πώληση σαπουνιών  

- Στο πεζοδρόμιο της οδού Αιγαίου στην παραλία Συλιβαινιωτίκων.     
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

- Επί του πεζοδρομίου της οδού Ιέρωνος.  
- Επί του πεζοδρομίου της οδού Τηλεκλέους.  

 
KOINOTHTA ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ: 

Πώληση αγροτικών προϊόντων 
- Συμβολή οδών Φιλιππόπουλου και Παπαγιαννόπουλου 
- Παλαιά Εθνική οδό (γήπεδο 5Χ5)  
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- Λιμάνι 
- Δημοτικό κατάστημα Διακοπτού 
- Τρεις (3) θέσεις επί της κεντρικής οδού έναντι υαλοπωλείου Νταουσάνη 

 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

- Λιμάνι 
- κεντρική οδός έξω από το κατάστημα ΕΛΤΑ  

 
KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ: 

- Μία (1) θέση για πώληση καλαμποκιού μπροστά από τα ενοικιαζόμενα Κοκκοτή. 
- Μία (1) θέση για πώληση μπιζού-είδη δώρων μπροστά από τα ενοικιαζόμενα 

Κοκκοτή. 
- Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων στα όρια Κοινότητας Ριζομύλου 

- Βαλιμιτίκων. 
 

KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ: 
Πώληση αγροτικών προϊόντων 

- Ανατολικά κοινοτικού καταστήματος πάνω από τις γραμμές. 
- Ανατολικά κοινοτικού καταστήματος κάτω από τις γραμμές. 
- στην παιδική χαρά παραλία Κοινότητας  
- πλησίον καταστήματος Ρηγόπουλου 

 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

- στη θέση που βρίσκεται η βρύση στην παραλία της Κοινότητας   
 
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα  

- Δύο (2) θέσεις πλησίον της βρύσης στην παραλία  
 

KOINOTHTA ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

- Απέναντι από την οικία Μέγαρη Κων/νου 
 
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα  

- Απέναντι από το περίπτερο Μοντζολή 
 
 

KOINOTHTA ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ: 
Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 

- Επί της οδού 25ης Μαρτίου (στο τέλος αυτής) και Ποσειδώνος 
- Πλησίον καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ‘FAN’. 
- Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης πλησίον παιδικής χαράς στην δυτική πλευρά 

της Άβυθου 
 
Πώληση αγροτικών προϊόντων 

- Πλησίον οδού Αμφιτρίτης κοντά στην συμβολή με την Π.Ε.Ο. 
- Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης κάτω από το γήπεδο Αβύθου. 
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Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα  
- Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης στη θέση «Μάτι» 

 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ: 

Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 
- Στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο. 
- τοποθεσία «Δασύλλιο» παραλιακή οδός  

 
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσμημα  

- Πλησίον της τρίγωνης πλατείας 
- τοποθεσία «Δασύλλιο» παραλιακή οδός 
- συμβολή των οδών Ατλαντίδος και Αιγιαλού  

 
Αγροτικά προϊόντα 

- Παραλιακή οδό Ποσειδώνος, πλησίον τρίγωνης πλατείας 
 
KOINOTHTA ΛΟΓΓΟΥ: 

Πώληση Καλαμποκιού – Κάστανων 
- Στον προαύλιο χώρο του Κοινοτικού Ιατρείου  
- Παραλία πλησίον καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος ‘BEAU-RIVAGE’ 
- Παραλία πλησίον καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ‘Άσπρο Μαύρο’ 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2020 
 
      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 

17 Μαΐου 2021 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  55 
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)Παναγιώτη Μάρκου και 7)Μαρία Ιατροπούλου 
τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα δεκα επτά (17) Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWe-
bex Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 15604/13-5-2021 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 τηλεδιάσκεψη, 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 δύο δένδρων α)στην οδό Αιγαίου και 
Σαντορίνης και β) στην δυτική πλευρά της πλατείας Αρφάνη) στην Κοινότητα 
Συλιβαινιωτίκων λόγω επικινδυνότητας και αντικατάσταση αυτών με νέα φυτά 
(απόφ. 50/21 Κοιν. Συλιβαινιωτίκων).». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισήγηση  του 
οποίου είχε αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το  Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου με το 

υπ’ αριθ. πρωτ.: 14317/29-4-202 έγγραφό του μας διαβίβασε Τεχνική Έκθεση σχετικά 
με το ανωτέρω θέμα που έχουν ως εξής:  

     «Αίτημα για έγκριση ή μη της κοπής δύο πεύκων σε κοινόχρηστους χώρους της 
Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας.  

Σχετ: Η υπ ́αριθ. 56071/14-04-2021 αναφορά προβλήματος στην εφαρμογή sence 
city  

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αναφοράς και κατόπιν τηλεφωνικού αιτήματος, 
τα οποία αφορούν στον έλεγχο δύο πεύκων στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου 
Αιγιαλείας, σας  αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της Τεχνικής Έκθεση της 
Υπηρεσίας, απόσπασμα χάρτη θέασης ορθοφωτογραφιών εντοπισμού της θέσης των 
εν λόγω δέντρων και φωτογραφικό υλικό, και παρακαλούμε για λήψη σχετικής 
απόφασης. 

Η κοινότητα Συλιβαινιωτίκων στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για 
την λήψη σχετικής απόφασης και την διαβίβασή της στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Δήμου Αιγιαλείας. 

Τεχνική Έκθεση  
Σε συνέχεια της 56071/14-4-2021 αναφοράς προβλήματος στην εφαρμογή sence 

city και κατόπιν τηλεφωνικού αιτήματος, τα οποία αφορούν στον έλεγχο δυο πεύκων 
στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία προέβη σε 
αυτοψία την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα 
κάτωθι: α) στην παραλία Συλιβαινιωτίκων επί της οδού Αιγαίου μια κουκουναριά είναι 
χλωρωτική παρουσιάζει φτωχή ανάπτυξη ενώ πλέον έχει πάρει μεγάλη κλίση. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημείο είναι πολυσύχναστο και το δέντρο ασθενικό 
συνίσταται η κοπή του εν λόγω δέντρου, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πέσει. Β) στην 
πλατεία Συλιβαινιωτίκων στην δυτική πλευρά της, φύεται πεύκο το οποίο έχει 
ανασηκώσει την πλακόστρωση. Επιπλέον το εν λόγω δέντρο αναπτύσσεται δίπλα 
ακριβώς από δίκτυο της ΔΕΥΑ, δίπλα από κολώνα φωτισμού ενώ αναπτύσσεται  
ακριβώς κάτω από συνεστραμμένο καλώδιο του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.  

Δεδομένου ότι το σημείο είναι κεντρικό (πλατεία Κοινότητας) και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η θέση φύτευσης του εν λόγω δέντρου είναι προβληματική λόγω των 
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δικτύων με τα οποία γειτνιάζει, η κλάδευση του προκειμένου να μην έρχεται σε επαφή 
με το καλώδιο θα ακρωτηριάσει το δέντρο προκαλώντας του δομικές βλάβες, ενώ έχει 
ήδη προκαλέσει βλάβες στις πλακοστρώσεις, συνίσταται η κοπή του εν λόγω δέντρου. 
Προτείνεται σε συνεργασία με την Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων η φύτεση δυο νέων 
δέντρων προς αντικατάσταση των ανωτέρω».  

 
Επίσης το Συμβούλιο της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων μας απέστειλε την αριθ. 

50/2021 απόφαση του  σχετικά με το θέμα σύμφωνα με την οποία εισηγείται την κοπή 
των συγκεκριμένων δέντρων, κατόπιν και του εγγράφου του αρμόδιου τμήματος 
Πρασίνου του Δήμου, καθώς και την αποκατάσταση του χώρου πλησίον των δέντρων 
αλλά και την φύτευση εκ νέου άλλων φυτών που δεν αναπτύσσουν τέτοιο ριζικό 
σύστημα που να προξενεί ζημιές στο χώρο.    

  
 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 όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, είδε:  Α)το 

υπ’ αριθ. πρωτ.: 14317/29-4-202 έγγραφό του  Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου & Πολ. Προστασίας με συνημμένη Τεχνική Έκθεση και φωτογραφίες, Β) την 
υπ’ αριθ. 50/2021 απόφαση της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων, έλαβε υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 07.06.2010), καθώς 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 δυο δέντρων στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων Δήμου 

Αιγιαλείας για λόγους ασφαλείας και την αντικατάσταση αυτών ως κάτωθι:  
α) ενός δέντρου (κουκουναριά) επί της επί της οδού Αιγαίου, λόγω μεγάλης 

κλίσης και πιθανότητας πτώσης  
β) ενός δέντρου (πεύκου) στην δυτική πλευρά της πλατείας Συλιβαινιωτίκων 
γ) αντικατάσταση των δέντρων με φύτευση νέων δέντρων, μετά από συνεννόηση 

με το Συμβούλιο της Κοινότητας, με την ευθύνη και υπό την επίβλεψη του  Αυτοτελούς 
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  55/2021 
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
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