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ΑΠΟΦΑΣΗ  109 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε 
σήμερα δεκαεπτά (17) Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex 
Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 31832/12-8-2021 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, 
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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 έξι (6) από τα εννέα (9) 
Μέλη, 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, 
3)Παναγιώτης Μάρκου  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος ένταξης θεμάτων για 
συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το θέμα και καλεί τα Μέλη της Ε.Π.Ζ. να 
αποφανθούν πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να 
εγκρίνουν τη συζήτηση του παρακάτω θέματος ως κατεπείγον:  

1) Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου (συκιά) που φύεται επί 
ανώνυμης δημοτικής οδού στο ύψος του οικισμού Μαρμάρων στην 
Κοινότητα Αιγείρας του Δήμου 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 όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον του  θέματος, 
καθώς το εν λόγω δέντρο παρεμποδίζει την ορατότητα των οχημάτων που κινούνται 
από τη δημοτική οδό προς την επαρχιακή οδό και το αντίστροφο, έλαβε υπόψη του 
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo υπ’ αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από διαλογική 
συζήτηση,   

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
      Να εγκρίνει την συζήτηση του κατωτέρω θέματος ως κατεπείγον: 

- Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου (συκιά) που φύεται επί 
ανώνυμης δημοτικής οδού στο ύψος του οικισμού Μαρμάρων στην 
Κοινότητα Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας. 

 
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 109/2021 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
  

      



1 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
17 Αυγούστου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  110 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε 
σήμερα δεκαεπτά (17) Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), μετά 
από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 31832/12-8-2021 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 έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, 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, 3)Παναγιώτης Μάρκου  τακτικά Μέλη, λόγω 
κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου (συκιά) που φύεται επί 
ανώνυμης δημοτικής οδού στο ύψος του οικισμού Μαρμάρων στην Κοινότητα 
Αιγείρας». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα ΕΚΤΟΣ Ημερήσιας διάταξης, το 
οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή, και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

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

μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 21024/15-6-2021 έγγραφό του, Τεχνική Έκθεση για 
το ανωτέρω θέμα, κατόπιν της αριθ. πρωτ.: 18146/28-5-2021 αίτηση της κας Μαρίας 
Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:  

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: 18146/28-5-2021  σχετικής αιτήσεως η οποία αφορά 

στην  κοπή ενός δέντρου επί κοινοτικής οδού στον οικισμό Μαρμάρων της Κοινότητας 
Αιγείρας η Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία την Δευτέρα 14-6-2021. Κατά την αυτοψία 
διαπιστώθηκε ότι το δέντρο που φύεται πριν από τη συμβολή ανώνυμης δημοτικής οδού 
και της επαρχιακής οδού είναι μια συκιά. Το εν λόγω δέντρο είναι υγιέστατο, ωστόσο 
απαιτείται η κλάδευση του, ώστε να περιοριστεί το μέγεθός του. Δεδομένου ότι η  ανώνυμη 
κοινοτική οδός είναι μικρής κυκλοφορίας και το δέντρο δεν έχει κάποιο πρόβλημα 
συνίσταται το κλάδεμα του ώστε να διευκολύνεται η ορατότητα των διερχομένων 
οχημάτων».  

Επίσης το τμήμα Συγκοινωνιών –Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  μας απέστειλε  το υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 24295/5-7-2021 έγγραφό του σχετικά με το θέμα, με το οποίο μας γνωρίζει ότι μετά 
από αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της Υπηρεσίας, στον οικισμό Μαρμάρων της 
Κοινότητας Αιγείρας, διαπιστώθηκε ότι το δέντρο συκιά που φύεται πριν από τη συμβολή 
της ανώνυμης δημοτικής οδού με την επαρχιακή οδού δυσκολεύει την ορατότητα των 
οδηγών των οχημάτων που κινούνται από τη δημοτική οδό προς την επαρχιακή οδό και 
το αντίστροφο. 

Τέλος το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγείρας με την αριθ. 5/2021 απόφαση του 
εγκρίνει την κοπή ενός δέντρου (συκιά), κατόπιν αυτοψίας των μελών του Συμβουλίου, η 
οποία φύεται στον οικισμό Μαρμάρων της Κοινότητας Αιγείρας στη συμβολή επαρχιακής 
οδού με ανώνυμη δημοτική, τα κλαδιά της οποίας εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών 
οχημάτων που κινούνται από την ανώνυμη δημοτική οδό προς την επαρχιακή οδό και 
αντίστροφα, ιδίως λόγω κλίσης που εμφανίζει το εν λόγω σημείο.   
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 
7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  παρακαλώ να 
αποφασίσουμε σχετικά 

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

υπ’ αριθ. 24295/5-7-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, Β) το υπ’ αριθ. πρωτ.: 21024/15-6-2021 έγγραφο του  Αυτοτελούς τμήματος 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου &Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με συνημμένη Τεχνική 
Έκθεση, Γ)την αριθ. 5/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγείρας, Δ)την υπ’ 
αριθ. 18146/28-5-2021 αίτηση της κας Μαρίας Σταυροπούλου, Ε)την υπ’ αριθ. 28632/29-
7-2021 αίτηση της κας Βασιλικής Παπαδημητρίου με την οποία ζητά να μην κοπεί το εν 
λόγω δέντρο καθώς είναι κλαδεμένη από την ιδία λόγω εγγύτητας με την οικία της,     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, ), 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» της Συμβούλου κας Μαρίας Ιατροπούλου που ψήφισε 
υπέρ της κλάδευσης του δέντρου, οπότε κατά πλειοψηφία,  

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή ενός δέντρου  (συκιά) που φύεται στον οικισμό Μαρμάρων 

της Κοινότητας Αιγείρας, και συγκεκριμένα πριν από τη συμβολή της ανώνυμης δημοτικής 
οδού με την επαρχιακή οδού, λόγω παρεμπόδισης της ορατότητας των οχημάτων που 
κινούνται από τη δημοτική οδό προς την επαρχιακή οδό και το αντίστροφο. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη και επίβλεψη του αρμόδιου 
τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 110/2021. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
17 Αυγούστου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  111 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε 
σήμερα δεκαεπτά (17) Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 31832/12-8-2021 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 έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, 
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, 3)Παναγιώτης Μάρκου  τακτικά Μέλη, λόγω 
κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας τοποθέτησης ενός 
εικονοστασίου στη πλατεία Δεξαμενής στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, 
μετά από αίτημα». 

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

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

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. 
πρωτ.:15479/15-5-2021  έγγραφό του, γνωμοδοτεί αρνητικά στο εν λόγω αίτημα,  
διότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
111 του Ν. 4759/2020 που αφορά σε κατασκευές που επιτρέπονται σε δημόσιους 
κοινόχρηστους  χώρους, δεν προβλέπονται τέτοιου είδους τοποθετήσεις εικονοστασίων.    

 
Επίσης το Αυτ. Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας με το 

υπ’ αριθ. Πρωτ.: 3867/8-2-2021 έγγραφό του αναφέρει τα εξής «Σε συνέχεια της 
αιτήσεως σας, που αφορά στην τοποθέτηση εικονοστασίου στην πλατεία Δεξαμενής 
και δεδομένου ότι δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σημείο 
τοποθέτησης, σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που το αίτημα αφορά σε 
τοποθέτησης επί της πλακόστρωσης αρμόδια Υπηρεσία να γνωμοδοτήσει είναι η 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν. 
Ωστόσο στην περίπτωση που η αίτηση σας αφορά στην τοποθέτηση του 
εικονοστασίου επί του χώρου πρασίνου (χλοοτάπητα ή σε κάποιο παρτέρι) σας 
ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί και δεν συναινεί με την παραπάνω 
ενέργεια. Η Υπηρεσία δεν συμφωνεί καθώς κάθε χώρος πρασίνου θα πρέπει να είναι 
ελεύθερα προσβάσιμος   για όλους τους δημότες και να εξυπηρετεί τους στόχους για 
τους οποίους δημιουργήθηκε».    

Τέλος το  Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 43/2021 
απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία αποφάσισε: 
«Γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου 
Αιγιαλείας, στον κ. Εμμανουήλ Κανελλή προκειμένου να προβεί στην τοποθέτηση 
εικονοστασίου στην πλατεία Δεξαμενής στο Αίγιο».      

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.: 15479/15-5-2021  έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – 
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Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Β) το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 3867/8-2-2021 έγγραφό του 
Αυτ. Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,  Γ) την 
υπ’ αριθ. 43/2021 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου,  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 
18 του Ν.4623/19, μετά από διαλογική συζήτηση,  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την απόρριψη του αιτήματος 

του κ. Εμμανουήλ Κανελλή περί τοποθέτησης ενός εικονοστασίου στην πλατεία 
Δεξαμενής στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αυτ. Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   111/2021. 
  

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  112 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε 
σήμερα δεκαεπτά (17) Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 31832/12-8-2021 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 έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, 
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, 3)Παναγιώτης Μάρκου  τακτικά Μέλη, λόγω 
κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης 

επί της οδού Σελινούντος 22 στην Κοινότητα Κουλούρας του Δήμου Αιγιαλείας». 

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

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

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. 
πρωτ.:27353/20-7-2021  έγγραφό του, μας διαβίβασε γνωμοδότηση της Υπηρεσίας και 
απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κουλούρας για λήψη απόφασης σχετικά με 
έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης Χρήστου Αγγελόπουλου στην 
οδό Σελινούντος 22, στην Κ. Κουλούρας, καθώς και τα σχετικά με το ανωτέρω θέμα, την 
από 11-6-2019 αίτηση του κ. Χρήστου Αγγελόπουλου, το υπ’ αρ. πρωτ.: 13597/23-7-
2019 έγγραφο της Υπηρεσίας,  για τις δικές μας ενέργειες, σχετικά με λήψη απόφασης 
για έγκριση άδειας  εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης Χρήστου Αγγελόπουλου 
στην οδό Σελινούντος 22, στην Κοινότητα Κουλούρας. 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κουλούρας  με την αριθ. 2/2021 απόφαση του 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα αποφάσισε: «Την έγκριση  άδειας εισόδου – εξόδου προς 
τον ισόγειο χώρο στάθμευσης της ιδιοκτησίας του κ. Αγγελόπουλου Χρήστου, καθώς 
και την διαγράμμιση   επί του οδοστρώματος σε μήκος πέντε μέτρων, επί της οδού 
Σελινούντος 22 στην Κουλούρα Δήμου 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 όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, είδε : Α)τα 

υπ’ αριθ. πρωτ.: 27353/20-7-2021 & 13597/23-7-2019  έγγραφα του Τμήματος 
Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Β) την από 11-6-2019 αίτηση του κ. 
Χρήστου Αγγελόπουλου, Γ) την υπ’ αριθ. 2/2021 απόφαση της Κοινότητας Κουλούρας,  
έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  
του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 
79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο 

στάθμευσης, ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Αγγελόπουλου επί της οδού Σελινούντος 22 της 
Κοινότητας Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας με τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

1) Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου στον ισόγειο χώρο 
στάθμευσης για την ομαλή είσοδο – έξοδο 

2) Τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 4,5 μέτρων  
3) Τοποθέτησης πινακίδας Ρ-40 σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία θα αναγράφεται 

ο αριθμός απόφασης της ΕΠΖ 
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντα 

και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Αιγιαλείας. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   112/2021. 
  

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

   
 



1 

 

 

  
                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 

17 Αυγούστου 2021 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  113 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε 
σήμερα δεκαεπτά (17) Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 31832/12-8-2021 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 έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, 
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, 3)Παναγιώτης Μάρκου  τακτικά Μέλη, λόγω 
κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου (πεύκου) στην 
πλατεία της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας». 

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

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

υπ’ αριθ. πρωτ.: 28640/28-7-2021 έγγραφό του μας διαβίβασε Τεχνική Έκθεση σχετικά 
με το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:  

     «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ.: 24919/8-7-2021 αίτησης του Προέδρου της 

Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας η οποία αφορά στην κοπή ενός πεύκου που φύεται 
στην πλατεία της  Αγίας Βαρβάρας, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία προέβη σε 
αυτοψία την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως το 
πεύκο που φύεται στο σημείο είναι αρκετά ψηλό και υγιές. Το πεύκο εφάπτεται 
με έλατο το οποίο επίσης φύεται στην πλατεία με αποτέλεσμα να «καταπιέζεται». 
Έτσι, το πεύκο προκειμένου να αναζητήσει χώρο και φως για να αναπτυχθεί 
παρουσιάζει μεγάλη κλίση προς την αντίθετη κατεύθυνση όπου βρίσκεται η 
γειτονική οικία και συγκεκριμένα αναπτύσσεται με κλίση προς την στέγη της. Έτσι 
λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) η γειτνίαση δυο μεγάλου όγκου δέντρων θα οδηγήσει 
στην καταπίεση και των δύο και στην αύξηση της κλίσης του πεύκου σε σχέση με 
την πλατεία και , β)το γεγονός ότι στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας το χειμώνα οι 
χιονοπτώσεις είναι συχνές και επομένως οι κλάδοι του πεύκου λόγω της 
φυσιολογίας τους κρατούν μεγάλο όγκο χιονιού, συνίσταται η κοπή του πεύκου 
για λόγους ασφαλείας, έτσι ώστε και το έλατο να αναπτυχθεί ελεύθερα». 

  
 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.: 28640/28-7-2021 έγγραφό του  Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου & Πολ. Προστασίας με συνημμένη Τεχνική Έκθεση και φωτογραφίες, Β)την 
με αριθ. πρωτ.: 24919/8-7-2021 αίτηση του Προέδρου της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, 
έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η γειτνίαση δυο μεγάλου όγκου δέντρων θα οδηγήσει στην 
αύξηση της κλίσης του πεύκου και  ότι στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας το χειμώνα οι 
χιονοπτώσεις είναι συχνές και οι κλάδοι του πεύκου λόγω της φυσιολογίας τους κρατούν 
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μεγάλο όγκο χιονιού, καθώς και 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 ενός δέντρου (πεύκου) που βρίσκεται στην πλατεία της  

Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας της Δ.Ε Ακράτας  Δήμου Αιγιαλείας, για λόγους ασφαλείας 
σύμφωνα με την γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 
Πολ. Προστασίας του Δήμου. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη και επίβλεψη του ανωτέρω 
αρμόδιου τμήματος του Δήμου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 113/2021 
 

        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 Αυγούστου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  114 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε 
σήμερα δεκαεπτά (17) Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 31832/12-8-2021 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 έξι (6) από τα εννέα (9) Μέλη, 
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, 3)Παναγιώτης Μάρκου  τακτικά Μέλη, λόγω 
κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη υλοποίησης εργασιών επισκευής και 

αποκατάστασης στην πλατεία της Κοινότητας Βαλιμής της Δ.Ε Ακράτας του 

Δήμου Αιγιαλείας». 

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

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

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μας απέστειλε  το υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 24963/8-7-2021 έγγραφό του, σχετικά με το ανωτέρω θέμα το οποίο έχει ως 
κάτωθι:   
      «Γνωμοδότηση για πραγματοποίηση εργασιών επισκευής στην πλατεία Βαλιμής. 
Το υπ’ αρ. πρωτ.: 16/23-6-2021 έγγραφο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βαλιμής «Ο 
Καύκαρης».  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας 
τεχνικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για 
την υλοποίηση  εργασιών επισκευής και αποκατάστασης στην πλατεία της Κοινότητας 
Βαλιμής για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και την απρόσκοπτη κυκλοφορία 
των πεζών. Συγκεκριμένα γνωμοδοτούμε θετικά για τις κάτωθι εργασίες: 

α) Καθαίρεση υπαρχουσών πλακών και του υπάρχοντος τσιμεντένιου 
αυλακιού. 

β) Δημιουργία φρεατίου επί του δρόμου για συλλογή ομβρίων υδάτων και 
άνοιγμα αυλακιού στο πλακόστρωτο για διοχέτευση ομβρίων υδάτων στον πλησίον 
υπάρχον φρεάτιο. 

γ) Ομαλοποίηση του υπάρχοντος χωμάτινου πρανούς της πλατείας μέχρι το 
τοιχίο της παιδικής χαράς, δυτικά και έως το διάδρομο προς εκκλησία βόρεια. 
          δ) Δημιουργία ράμπας εισόδου πλάτους 2,50μ. στην ανατολική πλευρά για 
πρόσβαση στην πλατεία.  
         ε) Οριοθέτηση της πλατείας με τη δημιουργία μικρού ύψους πετρόχτιστης 
μάντρας γύρωθεν αυτής. 
        στ) Διαμόρφωση των σκαλοπατιών στην έξοδο προς κοινοτική οδό στη δυτική  
πλευρά. 
Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο  
Βαλιμής «Ο Καύκαρης» και την Κοινότητα Βαλιμής, υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας 
μας, ύστερα από συνεννόηση.  

- Παρακαλείται η Κοινότητα Βαλιμής για τη λήψη σχετικής απόφασης επί του 
θέματος και όπως την αποστείλει στην Ε.Π.Ζ. του Δήμου μας και να την 
κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας. 
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- Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, στο  
οποίο διαβιβάζεται το ανωτέρω σχετικό, καλείτε για τις ενέργειες του λόγω 
αρμοδιότητας,  όσον αφορά την κοπή τριών δέντρων που αναφέρονται στο ζ) 
εδάφιο του εγγράφου». 

 
Επίσης το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 30070/4-8-2021 έγγραφό του, Τεχνική 
Έκθεση και φωτογραφίες, η οποία έχει ως εξής:  

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 16/23-06-2021 κοινής αίτησης του προέδρου της 

Κοινότητας Βαλιμής και της προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλιμής «Ο 
Καυκαρής» η οποία αφορά στον έλεγχο και την κοπή τριών δέντρων προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί ανάπλαση της πλατείας, η Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία την 
Παρασκευή 30/07/2021.  

Κατά την αυτοψία καταγράφηκαν όλα τα δέντρα της πλατείας. Η πλατεία της 
Κοινότητας Βαλιμής είναι κατάφυτη κυρίως από πλατάνια τα οποία είναι μεγάλης 
ηλικίας, καταλαμβάνουν τον μεγαλύτερο χώρο εκτοπίζοντας κατά κάποιο τρόπο τα 
υπόλοιπα είδη. Στην δυτική πλευρά της πλατείας και εφαπτόμενα με πετρόχτιστη 
μάντρα φύονται δύο κυπαρίσσια γέρικα τα οποία έχουν προκαλέσει  
διάρρηξη της μάντρας. Επιπλέον τα κυπαρίσσια είναι γέρικα και παρουσιάζουν 
σημάδια φθοράς από ξυλοφάγα έντομα. 
 Μπροστά ακριβώς από τα δύο κυπαρίσσια φύεται και ένα πεύκο το οποίο  
λόγω μειωμένου φωτισμού αναπτύσσεται μονόκλωνα σε μεγάλο ύψος προκειμένου 
οι κλάδοι του να αναζητήσουν το φως. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ύψος των 
δέντρων, το σημείο στο οποίο αναπτύσσονται, το γεγονός ότι έχει προκληθεί ζημιά 
στην μάντρα, το ότι τα πλατάνια καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη την πλατεία 
καταπιέζοντας τα ανωτέρω είδη και δεδομένου ότι με το αρ. πρωτ. 24963/08-07-2021 
έγγραφό της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου  Αιγιαλείας εγκρίνει την 
ανάπλαση της πλατείας, η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά στην κοπή των 
συγκεκριμένων τριών δέντρων, προκειμένου οι εργασίες να ολοκληρωθούν 

ανεμπόδιστα. 
Ωστόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών στον χώρο, θα πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα για την προστασία των πλατανιών και των υπολοίπων δέντρων. Θα πρέπει να 
προστατευτεί το ριζικό σύστημα του συνόλου των δέντρων και να μην 
πραγματοποιηθεί κανενός είδους ριζοκοπή ή κλάδευση με ακατάλληλα εργαλεία. 
Ιδιαίτερα τα πλατάνια θα πρέπει να προστατευθούν από την πρόκληση οποιαδήποτε 
πληγής καθώς μπορεί να οδηγηθούν σε μόλυνση από τον μύκητα που προκαλεί 
μεταχρωματικό έλκος πλατάνου (Ceratocystis fimbriata f.sp. platani), ασθένεια που  
προκαλεί την ξήρανσή τους χωρίς θεραπεία» 
  

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.: 24963/8-7-2021 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – 
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Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Β) το υπ’ αριθ. πρωτ.: 30070/4-8-2021 έγγραφό του 
Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με 
συνημμένη Τεχνική Έκθεση &φωτογραφικό υλικό,  Γ)την με αρ. πρωτ. 16/23-06-2021 
κοινής αίτησης του Προέδρου της Κοινότητας Βαλιμής και της προέδρου του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλιμής «Ο Καυκαρής», Δ)το από 21/7/2021 έγγραφο του 
Προέδρου της Κοινότητας Βαλιμής,  έλαβε υπόψη ότι ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος & η 
Κοινότητα θα συμβάλλουν οικονομικά για τις εργασίες της πλατείας, τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 
18 του Ν.4623/19, 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α) Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση εργασιών 

επισκευής και αποκατάστασης στην πλατεία της Κοινότητας Βαλιμής της Δημ. Ενότητας 
Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της 
απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πεζών, με τις  κάτωθι εργασίες: 

-  Καθαίρεση υπαρχουσών πλακών και του υπάρχοντος τσιμεντένιου αυλακιού 
-  Δημιουργία φρεατίου επί του δρόμου για συλλογή ομβρίων υδάτων και άνοιγμα 

αυλακιού στο πλακόστρωτο για διοχέτευση ομβρίων υδάτων στον πλησίον υπάρχον 
φρεάτιο. 

- Ομαλοποίηση του υπάρχοντος χωμάτινου πρανούς της πλατείας μέχρι το τοιχίο 
της παιδικής χαράς, δυτικά και έως το διάδρομο προς εκκλησία βόρεια. 

- Δημιουργία ράμπας εισόδου πλάτους 2,50μ. στην ανατολική πλευρά για 
πρόσβαση στην πλατεία.  

 - Οριοθέτηση της πλατείας με τη δημιουργία μικρού ύψους πετρόχτιστης 
μάντρας γύρωθεν αυτής. 

- Διαμόρφωση των σκαλοπατιών στην έξοδο προς κοινοτική οδό στη δυτική  
πλευρά. 

Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο  
Βαλιμής «Ο Καύκαρης» και την Κοινότητα Βαλιμής, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, ύστερα από συνεννόηση.  

 
Β)  Να εγκρίνει την κοπή τριών δέντρων (δύο κυπαρίσσια και ένα πεύκο) που 

φύονται στην δυτική πλευρά της πλατείας της Κοινότητας Βαλιμής, προκειμένου οι 
ανωτέρω εργασίες να ολοκληρωθούν ανεμπόδιστα, καθώς τα εν λόγω δέντρα είναι 
γέρικα, ενώ έχουν προκαλέσει διάρρηξη της μάντρας που εφάπτονται.  

Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών στον χώρο, θα πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα για την προστασία των πλατανιών και των υπολοίπων δέντρων, να 
προστατευτεί το ριζικό σύστημα του συνόλου των δέντρων και να μην πραγματοποιηθεί 
κανενός είδους ριζοκοπή ή κλάδευση με ακατάλληλα εργαλεία. 

Οι εργασίες κοπής θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του 
αρμόδιου τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.  

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό    114/2021. 
  

         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 Αυγούστου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  115 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους  
2)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία Σταυροπούλου, 4)Νικόλαο 
Καραΐσκο, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου τακτικά Μέλη,  συνήλθε 
σήμερα δεκαεπτά (17) Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 31832/12-8-2021 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 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 έξι (6) από τα εννέα (9) 
Μέλη, 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, 3)Παναγιώτης 
Μάρκου  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Εξέταση αίτησης κατοίκων και επαγγελματιών 
καταστημάτων υγ. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Σελιανιτίκων Δήμου 
Αιγιαλείας, σχετικά με την εποχιακή πεζοδρόμηση στην Κοινότητα». 

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

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
 Με την από 6-7-2021 αίτηση τους οι επαγγελματίες που διατηρούν 
επιχειρήσεις εστίασης κλπ στην Κοινότητα Σελιανιτίκων μας γνωρίζουν ότι οι 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν για την εποχιακή – προσωρινή 
πεζοδρόμηση από την οδό Κυανής Ακτής έως το δυτικό άκρο της οδού Ποσειδώνος 
στην Κοινότητα έγιναν χωρίς διαβούλευση και δημιουργούν προβλήματα  και ζητούν 
να αφαιρεθούν οι μπάρες που τοποθετούνται στο ύψος της οδού Παυσανίου,  επί της 
οδού Κυανής Ακτής και μέχρι το ύψος του ξενοδοχείου ‘ΚΑΝΕΛΛΗΣ’ να διαμορφωθεί 
πεζόδρομος με κολωνάκια στο τμήμα της οδού προς την παραλία με την υπόλοιπη 
οδό να παραχωρείται σε χρήση των οχημάτων με απαγόρευση της στάσης και 
στάθμευσης, καθώς και την μεταφορά των τριών θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στη 
θέση «παλιά Λουτρά». 
 

Επίσης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’  αριθ. 23/2021 απόφαση της,  
κατόπιν της αριθ. 6/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σελιανιτίκων 
ομόφωνα αποφάσισε την προσωρινή  απαγόρευση  κυκλοφορίας οχημάτων στην 
Κοινότητα Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα  στην οδό Κυανής 
Ακτής από την τρίγωνη πλατεία έως και το δυτικό άκρο της οδού Ποσειδώνος, στα 
διοικητικά όρια της Κοινότητας Σελιανιτίκων, κατά την καλοκαιρινή περίοδο (αιχμής) 
από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου το διάστημα μεταξύ 12.00 το μεσημέρι 
έως 01.00 μετά τα μεσάνυχτα, καθημερινά, υπό την προϋπόθεση της ακώλυτης 
διέλευσης των οχημάτων δημοσίου και άμεσης ανάγκης,  οχημάτων παρόδιων 
ιδιοκτητών κατοικιών και των ΑΜΕΑ, την κατασκευή διαγράμμισης  θέσεων  ΑΜΕΑ, 
την τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης, την τοποθέτηση φορητών 
μεταλλικών μπαρών για την ισχύ των κυκλοφοριακών μέτρων . 
 
    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 από 6-7-2021 αίτημα των επαγγελματιών που διατηρούν επιχειρήσεις εστίασης 
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κλπ στην Κοινότητα Σελιανιτίκων, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ.:29010/29-7-2021 
διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το οποίο μας γνωρίζει 
ότι η Υπηρεσία έχει ήδη εφαρμόσει την αριθ. 23/2021 απόφαση της ΕΠΖ, Γ) την υπ’ 
αριθ. 23/2021 απόφαση της Επιτροπής, Δ)την αριθ. 6/2021 απόφαση της Κοινότητας 
Σελιανιτίκων,  έλαβε υπόψη το ηλεκτρονικό μήνυμα του Προέδρου της Κοινότητας με 
το οποίο μας ενημερώνει ότι το Συμβούλιο προς το παρόν δεν ήταν σε θέση να 

εκφράσει άποψη διότι είχε αλληλογραφία με την Τεχνική Υπηρεσία,  την υφιστάμενη 
κυκλοφοριακή μελέτη του πολιτικού Μηχανικού κ. Μηλιώνη Νικολάου,  τις 

διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 
περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 
περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-
2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και 
Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ η Δημ. Σύμβουλος – Μέλος της Επιτροπής 
κα Μαρία Ιατροπούλου δήλωσε «παρούσα», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 
του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 "Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή 
δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό 
της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων 

                                      ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την απόρριψη του αιτήματος των επαγγελματιών που διατηρούν επιχειρήσεις 

εστίασης κλπ στην Κοινότητα Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας, διότι οι 
προσωρινές εποχιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν αποφασιστεί σύμφωνα με 
την υφιστάμενη Κυκλοφοριακή Μελέτη και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Κοινότητας.  

Τέλος θα γίνει επανεξέταση του αιτήματος για την επόμενη σεζόν. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   115/2021. 
  

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
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