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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 9Λ2ΔΩ6Χ-7Ν6 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  116 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε 
Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex 
Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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 των παρακάτω θεμάτων ως κατεπείγοντα:  

1. Περί έγκρισης προσωρινής μεταφοράς της πιάτσας ταξί για την 
εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ : 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ” 

2. Περί διάθεσης περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της 
Κοινότητας Αιγίου στο Αθλητικό Σωματείο ΑΛΜΑ για το 3ο RALLY 
REGULARITY Monte Bostitsa (26-26/9/2021) 

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 των  θεμάτων, 
καθώς αυτά αφορούν εκτέλεση έργου και προθεσμίες,  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 των κατωτέρω θεμάτων ως κατεπείγοντα: 
1. Περί έγκρισης προσωρινής μεταφοράς της πιάτσας ταξί για την εκτέλεση του 

έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ” 
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2. Περί διάθεσης περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της 
Κοινότητας Αιγίου στο Αθλητικό Σωματείο ΑΛΜΑ για το 3ο RALLY 
REGULARITY Monte Bostitsa (26-26/9/2021) 

 
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 116/2021 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΔΑ:6ΑΥ7Ω6Χ-0ΚΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  117 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), μετά 

από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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 



2 
 

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: «Περί έγκρισης προσωρινής μεταφοράς της πιάτσας ταξί για την 

εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 

«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ”».   

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα 
εντάχθηκε σ’ αυτή και στη συνέχεια αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
 Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 
28293/27-7-2021 έγγραφό του μας γνωρίζει σχετικά με το θέμα τα εξής: 
    «Με την υπ. αριθμ. 109/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είχε εγκριθεί 

η προσωρινή μεταφορά της πιάτσας των ταξί από την οδό Ζαΐμη, στην εσοχή της 

πλατείας Αγίας Λαύρας, επί της οδού Κλ. Οικονόμου, στο ανάντι μέρος της πλατείας.   

Κατά την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 

«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ” θα εκτελεστούν εργασίες στο ανάντι 

μέρος της πλατείας Αγίας Λαύρας και ο χώρος αυτός θα μετατραπεί σε εργοτάξιο.  

Ως εκ τούτου θα πρέπει προσωρινά να μεταφερθεί η πιάτσα των ταξί που βρίσκεται σε 

αυτό το σημείο, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από 

τη μελέτη.  

Η προσωρινή θέση μεταφοράς της πιάτσας των ταξί που προτείνεται είναι η 
διαμορφωμένη εσοχή επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα, μεταξύ του καταστήματος της 
Alpha Bank και του καταστήματος ηλεκτρολογικών ειδών του κ. Λαμπρόπουλου.  
Μετά την ολοκλήρωση του έργου η μόνιμη θέση της πιάτσας των ταξί θα  
χωροθετηθεί με νέα απόφαση.  
Παρακαλούμε για την ταχύτερη δυνατή γνωμοδότησή σας και την άμεση προώθηση 
αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας για τη λήψη σχετικής 
απόφασης» 

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 
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Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)το 
υπ’ αριθ. 28293/27-7-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, 
Β)την αριθ. 72/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου με την οποία 

«Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση προσωρινής μεταφοράς της πιάτσας των 
ταξί που βρίσκεται στην εσοχή της πλατείας Αγίας Λαύρας επί της οδού 
Κλεομένους Οικονόμου, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού 
Κέντρου Αιγίου» : ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «Πλατεία Αγίας Λαύρας και Περιμετρικές Οδοί» 
και ΕΝΟΤΗΤΑ 3: «Πλατεία Βάλφουρ και Περιμετρικές Οδοί», καθώς θα 
εκτελεστούν εργασίες στο ανάντι μέρος της πλατείας Αγίας Λαύρας και ο χώρος 
αυτός θα μετατραπεί σε εργοτάξιο. Η προσωρινή θέση μεταφοράς της πιάτσας 
των ταξί που προτείνεται είναι στην διαμορφωμένη εσοχή επί της οδού 
Ασημάκη Φωτήλα…», 
 Γ)την υπ’ αριθ.  116/2021 ομόφωνη απόφασή της περί «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος 
ένταξης θεμάτων για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης» 
 έλαβε υπόψη την αριθ. 109/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ με την οποία είχε εγκριθεί η 
προσωρινή μεταφορά της πιάτσας ταξί για την εκτέλεση του έργου, καθώς και  τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 
18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση,                                                 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την προσωρινή μεταφορά της πιάτσας ταξί που βρίσκεται στην 

εσοχή της πλατείας Αγ. Λαύρας επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου στην Κοινότητα 
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα την μεταφορά αυτής επί της οδού Ασημάκη 
Φωτήλα, στην διαμορφωμένη εσοχή, μεταξύ του καταστήματος της Alpha Bank και του 
καταστήματος ηλεκτρολογικών ειδών ‘Λαμπρόπουλου’. 

Η ανωτέρω προσωρινή μεταφορά θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης 

εργασιών του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ”,  δεδομένου ότι θα εκτελεστούν εργασίες στο ανάντι μέρος της 

πλατείας Αγίας Λαύρας και ο χώρος αυτός θα μετατραπεί σε εργοτάξιο.  

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου η μόνιμη θέση της πιάτσας 

των ταξί θα χωροθετηθεί με νέα απόφαση.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 117/2021. 

        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 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  118 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε 

Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex 

Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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 
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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 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 διάθεσης περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Υψηλών 

Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου στο Αθλητικό Σωματείο ΑΛΜΑ για το 3ο RALLY 

REGULARITY Monte Bostitsa (26-26/9/2021)».   

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα Εκτός  Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και στη συνέχεια αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
 Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με 
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 36136/9-9-2021 έγγραφό του μας γνωρίζει σχετικά με το θέμα τα 
εξής: 
    «Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει 

αντίρρηση για τη διάθεση των οδών Ρωμανιώλη, 1ης Μάη, Αράτου και Βύρωνος από το 

Σάββατο 25-9-2021 και ώρα 17:00 έως την Κυριακή 26-9-2021 και ώρα 18:30, για τη 

διεξαγωγή αγώνα ράλλυ κλασικών αυτοκινήτων με την ονομασία 3ο RALLY REGULARITY 

Monte Bostitsa.  

Παράλληλα θα μεριμνήσουμε για το άνοιγμα της οδού Ρωμανιώλη κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα, για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων αυτοκινήτων στον αγώνα.  

Παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την οποία 

θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες». 

 

Επίσης το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου με την υπ’ αριθ. 70/2021 απόφαση 

του γνωμοδοτεί : «Γνωμοδοτεί θετικά: α) για την δωρεάν παραχώρηση του περιβάλλοντος  

χώρου της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, και 

συγκεκριμένα τις  οδούς Ρωμανιώλη, 1ης Μάη, Αράτου και Βύρωνος, από το Σάββατο 25 

Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 μέχρι την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:30, 

στην Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού  Α.Λ.Μ.Α-ΑΙΓΙΟΥ, προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο διεξαγωγής του 3ου RALLY REGULA-RITY Monte Bostitsa,  
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β) για την βύθιση των κολωνακίων στην οδό Ρωμανιώλη τις ίδιες ώρες, προκειμένου να 

διέρχονται τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα στον αγώνα και  

γ) για την χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να προβούν στην τοποθέτηση 

μικροφωνικής εγκατάστασης για τις ανάγκες της εκδήλωσης, κατόπιν του σχετικού αιτήματός 

τους.  

Οι διοργανωτές να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της ασφάλειας των πολιτών και την 

μέριμνα ώστε μετά το τέλος της εκδήλωσης ο χώρος της πλατείας να επανέλθει άμεσα. 

Επίσης όλες οι απαιτούμενες ενέργειες να πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη των 

αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου».  

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. 36136/9-9-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου,  Β)την αριθ. 70/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου,  Γ)την 
υπ’ αριθ. 34432/30.08.2021 αίτηση του Αθλητικού Σωματείου Α.Λ.Μ.Α. – ΑΙΓΙΟΥ  
έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 116/2021 ομόφωνη απόφασή της περί «Έγκριση ή μη του 
κατεπείγοντος ένταξης θεμάτων για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης», 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 δωρεάν διάθεση – 
παραχώρηση  του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της 
Κοινότητας Αιγίου και συγκεκριμένα των οδών Ρωμανιώλη, 1ης Μάη, Αράτου και 
Βύρωνος, προκειμένου να διεξαχθεί ο αγώνας ράλλυ κλασικών αυτοκινήτων με την 
ονομασία 3ο RALLY REGULARITY Monte Bostitsa, από την Λέσχη Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ, το  Σάββατο 25-9-2021 και ώρα 17:00 έως την Κυριακή 26-
9-2021 και ώρα 18:30.  

Τα αρμόδια τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  θα μεριμνήσουν για το 
άνοιγμα της οδού Ρωμανιώλη και την βύθιση των κολωνακίων  τις ίδιες ώρες, 
προκειμένου να διέρχονται τα συμμετέχοντα αυτοκίνητα στον αγώνα, καθώς και για 
την χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να προβούν στην τοποθέτηση 
μικροφωνικής εγκατάστασης για τις ανάγκες της εκδήλωσης (κατόπιν του σχετικού 
αιτήματός τους),  ενώ οι διοργανωτές αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της 
ασφάλειας των πολιτών και την μέριμνα ώστε μετά το τέλος της εκδήλωσης ο χώρος 
της πλατείας να επανέλθει άμεσα. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 118/2021 
 

        Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΔΑ: ΩΔ0ΩΩ6Χ-ΖΨΚ  

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  119 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε 

Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex 

Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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: 
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6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 

κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 

απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη 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 Πλυντήριο – 

Λιπαντήριο, στη θέση «ΞΕΡΙΚΟ» της Κοινότητας Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας».   

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
  Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με 
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 30337/5-8-2021 έγγραφό του μας γνωρίζει σχετικά με το θέμα τα 
εξής: 
    «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 έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς το χώρο στάθμευσης σε  

ιδιοκτησία ΜΠΑΒΙΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, στη θέση «ΞΕΡΙΚΟ» της Κοινότητας  

Καμαρών, του Δήμου Αιγιαλείας.  

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

στάθμευσης έμπροσθεν του πλυντηρίου – λιπαντηρίου και συγκεκριμένα επί του  

προσώπου της ιδιοκτησίας στην κοινόχρηστη οδό, όπως φαίνεται και στο συνημμένο 

απόσπασμα. Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο του πλυντηρίου – λιπαντηρίου, θα γίνεται από 

άνοιγμα πλάτους 3,25 μ. , με συρόμενη πόρτα , η οποία θα παραμένει «ανοιχτή» καθ’ όλη τη  

διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης . Στην είσοδο έξοδο του οικοπέδου θα  

τοποθετηθεί σήμανση (Ρ-2) , από την πλευρά εξόδου των οχημάτων προς τη δημοτική οδό, 

και κίτρινη διαγράμμιση σε μήκος 12,00 μ. επί του οδοστρώματος, για την απαγόρευση της  

στάσης – στάθμευσης, ώστε να ρυθμίζεται ομαλά και με ασφάλεια η κυκλοφορική σύνδεση  

της εισόδου εξόδου στη κοινόχρηστη οδό.  

Η ορατότητα μεταξύ εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων είναι επαρκής.  
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Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην  

οποία θα αναγράφεται ο αριθμός απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.). 

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος  

κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία μας 

Παρακαλείται η Κοινότητα Kαμαρών 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». 

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. 30337/5-8-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – 
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την συνημμένη σε αυτό την Τεχνική Έκθεση του 
Μηχανικού Κυριακάκη Κωνσταντίνου,   Β)την αριθ. 10/2021 απόφαση του Συμβουλίου 
Κοινότητας Καμαρών σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση άδειας 
εισόδου–εξόδου προς το χώρο στάθμευσης ιδιοκτησίας ΜΠΑΒΙΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε, στη θέση «ΞΕΡΙΚΟ»,  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση                                                 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου προς το χώρο στάθμευσης 

ιδιοκτησίας ΜΠΑΒΙΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ & ΣΙΑ Ο.Ε, στη θέση «ΞΕΡΙΚΟ» της Κοινότητας  
Καμαρών του Δήμου Αιγιαλείας , με τις παρακάτω κυκλοφοριακές  παρεμβάσεις:   

- απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του πλυντηρίου – λιπαντηρίου 
και συγκεκριμένα επί του προσώπου της ιδιοκτησίας στην κοινόχρηστη οδό, 
όπως φαίνεται και στο συνημμένο απόσπασμα, για την ομαλή είσοδο – έξοδο 
στον χώρο στάθμευσης 

- Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο του πλυντηρίου – λιπαντηρίου, θα γίνεται από 
άνοιγμα πλάτους 3,25 μ., με συρόμενη πόρτα , η οποία θα παραμένει «ανοιχτή» 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης 

- Τοποθέτηση σήμανσης (Ρ-2) στην είσοδο έξοδο του οικοπέδου, από την πλευρά 
εξόδου των οχημάτων προς τη δημοτική οδό,  

- Τοποθέτηση  κίτρινης διαγράμμισης σε μήκος 12,00 μ. επί του οδοστρώματος, 
για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης, ώστε να ρυθμίζεται ομαλά και 
με ασφάλεια η κυκλοφορική σύνδεση της εισόδου εξόδου στη κοινόχρηστη οδό. 
Η ορατότητα μεταξύ εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων είναι επαρκής.  

- Τοποθέτηση μιας πινακίδας P-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία θα 
αναγράφεται ο αριθμός απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
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Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος 
κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  119/2021. 
 

              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 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  120 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε 

Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex 

Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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: 
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6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 

κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 

απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη 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: «Επί της αριθ. 54/2021 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου περί 

μετακίνησης/τοποθέτησης  κάδων επί της οδού Μαυροκορδάτου 15 & Λυσίου 3 

στο Αίγιο».   

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 54/2021 απόφασή 

του σύμφωνα με την οποία : «Γνωμοδοτεί θετικά, για την μετακίνηση – τοποθέτηση 
κάδων απορριμμάτων στην Κοινότητα Αιγίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 
22623/24.06.2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου 
Αιγιαλείας, αναλυτικά ως εξής: 
ο κάδος επί της οδού Ηρακλέως 9, να παραμείνει ως έχει και να τοποθετηθούν 
επιπλέον κάδοι επί της οδού Μαυροκορδάτου 15, Μαυροκορδάτου στο ύψος Ν. 
Πλαστήρα, καθώς και ένας μικρός κάδος επί της Λυσίου 3». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 
                                           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α) την 
αριθ. 54/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 
22623/24.06.2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου 
Αιγιαλείας σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί μετά από αυτοψία & προτείνει ο κάδος 
επί της οδού Ηρακλέως 9, να παραμείνει ως έχει και να τοποθετηθούν επιπλέον κάδοι 
επί της οδού Μαυροκορδάτου 15, στο ύψος της Ν. Πλαστήρα, καθώς και ένας μικρός 
κάδος επί της Λυσίου 3, έλαβε υπόψη τις σχετικές αιτήσεις υπ’ αριθ.: 
12868/19.04.2021 του κ. Αγγελόπουλου Μιχαήλ, 13607/10.06.2020  Χρυσανθοπούλου 
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Ανδρομάχης,  13583/10.06.2020 αίτηση του κ. Αλεφράγκη Αρτέμιου,   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 μετακίνηση – τοποθέτηση 

κάδων επί της οδού Μαυροκορδάτου 15 & Λυσίου 3 στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου 
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα: την παραμονή του κάδου επί της οδού Ηρακλέως 9, την  
τοποθέτηση επιπλέον κάδων επί της οδού Μαυροκορδάτου 15, επί της 
Μαυροκορδάτου στο ύψος Ν. Πλαστήρα, τοποθέτηση  ενός μικρού κάδου επί της 
Λυσίου 3. 

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του 
αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 120/2021. 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  121 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε 

Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex 

Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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: 
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6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 

κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 

απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη 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: «Επί της αριθ. 55/2021 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου περί 
μετακίνησης κάδου που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 38, στο Αίγιο».   
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 55/2021 απόφασή του 

σύμφωνα με την οποία : «Γνωμοδοτεί θετικά, για την μετακίνηση των συγκεκριμένων 

κάδων και του κώδωνα, απέναντι επί της Κ. Θεοδώρου στο πλάι του κτιρίου όπου 

στεγάζεται η cosmote, διότι στο σημείο που είναι υπάρχει κίτρινη γραμμή 

(στροφή)». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 
                                           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)την 
αριθ. 55/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 
18909/02.06.2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου 
Αιγιαλείας σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί μετά από αυτοψία & προτείνει  την 
μετακίνηση των συγκεκριμένων κάδων και του κώδωνα, απέναντι επί της Κ. Θεοδώρου 
στο πλάι του κτιρίου όπου στεγάζεται η cosmote, διότι στο σημείο που είναι υπάρχει 
κίτρινη γραμμή (στροφή),  έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 34273/18.12.2020 αίτηση του 
κ. Μαστροκωστόπουλου Γεώργιου,   καθώς και 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                            
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  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την μετακίνηση κάδων και του 

κώδωνα, επί της οδού Κ. Θεοδώρου στην Κοινότητα Αιγίου και συγκεκριμένα στο πλάι 
του κτιρίου όπου στεγάζεται η Cosmote, διότι στο σημείο που είναι υπάρχει κίτρινη 
γραμμή (στροφή). 

 Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου 
τμήματος της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2021. 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΔΑ: 9ΓΖΖΩ6Χ-ΛΗ3 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  122 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε 

Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex 

Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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: 
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6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 

κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 

απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη 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: «Επί της αριθ. 56/2021 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου περί 

έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου που φύεται επί του πεζοδρομίου στη συμβολή 

των οδών  Στράτωνος & Παύλου Μελά  στο Αίγιο».   

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

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

Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ: 8088/10.03.2021 έγγραφο του, 
Τεχνική Έκθεση σχετικά με το ανωτέρω θέμα, η οποία έχει ως εξής:  

«Τεχνική Έκθεση 
Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 7897/09-03-2021 αίτησης η οποία αφορά 

στον έλεγχο και στην κοπή δέντρου (φοίνικα) που φύεται στην συμβολή των οδών 
Στράτωνος και Παύλου Μελά στην περιοχή της Καλλιθέας, η Υπηρεσία προέβη σε 
αυτοψία. 
 Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στο εν λόγω σημείο φύεται φοίνικας ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένος και ψηλός, ο οποίος είναι υγιέστατος. Ωστόσο το συγκεκριμένο 
δέντρο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει δυνατότητα όδευσης στο σημείο, και ο πεζός να υποχρεώνεται να 
βγαίνει στο δρόμο. 
Επιπλέον, το εν λόγω δέντρο αναπτύσσεται υπερβολικά κοντά (σχεδόν εφάπτεται ) 
με την πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει φθορές στην εξωτερική 
τοιχοποιία, ενώ με το ριζικό του σύστημα έχει προκαλέσει βλάβες σε υδραυλικά 
συστήματα του συγκροτήματος αλλά και στην τοιχοποιία. 
Δεδομένου ότι το σημείο στο οποίο φύεται το δέντρο είναι στενό, ενώ έχουμε γίνει 
αποδέκτες παραπόνων τόσο από την γειτονική πολυκατοικία όσο και από 
διερχόμενους πολίτες και μητέρες με καρότσια οι οποίοι υποχρεώνονται 
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προκειμένου να διασχίσουν το σημείο, να κατέβουν στον δρόμο, συνιστάται η κοπή 
του εν λόγω δέντρου για λόγους ασφαλείας». 

 
Στη συνέχεια το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 

56/2021 απόφασή του κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 8088/10.03.2021 έγγραφο του 
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής: 

 «Γνωμοδοτεί θετικά για την κοπή του δέντρου (φοίνικα) που φύεται στην 
συμβολή των οδών Στράτωνος και Παύλου Μελά στην περιοχή της Καλλιθέας, της 
Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας για λόγους ασφαλείας, καθώς φύεται σε 
σημείο στενό, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του πεζοδρομίου με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα όδευσης στο σημείο, και ο πεζός να 
υποχρεώνεται να βγαίνει στο δρόμο, αναπτύσσεται υπερβολικά κοντά (σχεδόν 
εφάπτεται) με την πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει φθορές στην 
εξωτερική τοιχοποιία, ενώ με το ριζικό του σύστημα έχει προκαλέσει βλάβες σε 
υδραυλικά συστήματα του συγκροτήματος αλλά και στην τοιχοποιία». 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 
                                           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)την 

αριθ. 56/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 

8088/10.03.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας με συνημμένα Τεχνική Έκθεση της 

Υπηρεσίας, απόσπασμα χάρτη θέασης ορθοφωτογραφιών εντοπισμού της θέσης του 

εν λόγω δέντρου και φωτογραφικό υλικό,  έλαβε υπόψη την αριθ. πρωτ. 7897/09-03-

2021 αίτηση η οποία αφορά στον έλεγχο και στην κοπή δέντρου (φοίνικα) που φύεται 

στην συμβολή των οδών Στράτωνος και Παύλου Μελά,    καθώς και τις διατάξεις του 

άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 

18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & 

α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή ενός δέντρου (φοίνικας) που βρίσκεται στην συμβολή των 

οδών Στράτωνος και Παύλου Μελά στην περιοχή της Καλλιθέας, στην Κοινότητα Αιγίου  
Δήμου Αιγιαλείας για λόγους ασφαλείας, καθώς το συγκεκριμένο δέντρο καταλαμβάνει 
το μεγαλύτερο τμήμα του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα 
όδευσης και ο πεζός να υποχρεώνεται να βγαίνει στο δρόμο, αναπτύσσεται 
υπερβολικά κοντά (σχεδόν εφάπτεται) με την πολυκατοικία και έχει προκαλέσει φθορές 
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στην εξωτερική τοιχοποιία, ενώ με το ριζικό του σύστημα έχει προκαλέσει βλάβες σε 
υδραυλικά συστήματα του συγκροτήματος αλλά και στην τοιχοποιία. 

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του  
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Αιγιαλείας.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2021 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  



1 
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 61Λ4Ω6Χ-ΝΗΖ  

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  123 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε 

Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex 

Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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: 
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6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 

κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 

απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη 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: «Επί της αριθ. 57/2021 απόφασης της Κοινότητας Αιγίου περί 

έγκρισης ή μη κοπής δυο δέντρων (κυπαρίσσια) στο Κοιμητήριο Αιγίου 

έμπροσθεν ταφείου «Αμαραντηγου Αθ.».   

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 5ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το  Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 57/2021 απόφασή 

του κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 20322/09.06.2021 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας,  η οποία 
έχει ως εξής: 

 «Γνωμοδοτεί θετικά για τα δύο κυπαρίσσια που φύονται εφαπτόμενα το ένα 
στο άλλο μπροστά από τον οικογενειακό ταφείο «Αμαραντήγου Αθανάσιου», στο 
Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου,  ως εξής: α) για την κοπή του πρώτου δέντρου για 
λόγους ασφαλείας, αφού έχει προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα στον λαιμό του, 
γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στην στήριξή του ενώ οι μισοί κλάδοι του είναι 
ξεροί, και  

β) για την κοπή μόνο του προσβεβλημένου μέρους του δεύτερου δέντρου και 
να επανελεγχθεί εάν διαπιστωθεί πρόβλημα προσβολών ή στην ανάπτυξή του». 

 
Επίσης το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ: 20322/09.06.2021 έγγραφό 
του, Τεχνική Έκθεση σχετικά με το ανωτέρω θέμα, η οποία έχει ως εξής:  

«Τεχνική Έκθεση 
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 09-06-2021 ημέρα Τετάρτη, διαπιστώθηκε 
πως εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου και μπροστά από τον οικογενειακό 
ταφείο «Αμαραντήγου Αθανάσιου» φύονται τρία κυπαρίσσια εκ των οποίων α) το 
ένα αναπτύσσεται ανεξάρτητα και είναι υγιές, β) τα άλλα δύο αναπτύσσονται πολύ 
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κοντά (εφαπτόμενα) το ένα στο άλλο, γ) από αυτά , το ένα κατά το ήμισυ είναι ξερό, 
ενώ στην βάση του λαιμού του εμφανίζει μεγάλες οπές από ξυλοφάγα έντομα, δ) το 
δεύτερο δεν παρουσιάζει σημάδια προσβολής, παρά μόνο μερικούς καχεκτικούς 
κλάδους, πιθανότατα λόγω της επαφής τους καθώς το φως που δέχεται η κόμη του 
δεν επαρκεί. 

Έτσι δεδομένου ότι το πρώτο δέντρο έχει προσβληθεί από ξυλοφάγα έντομα 
στον λαιμό του, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα στην στήριξή του ενώ οι μισοί 
κλάδοι του είναι ξεροί, συνιστάται η κοπή του για λόγους ασφαλείας. Το δεύτερο 
δέντρο συνιστάται μετά την κοπή του προσβεβλημένου, να επανελεγχθεί και ένα 
διαπιστωθεί πρόβλημα προσβολών ή στην ανάπτυξή του, η Υπηρεσία να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες». 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 
                                           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)την 

αριθ. 57/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 

20322/09.06.2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας με συνημμένα Τεχνική Έκθεση της 

Υπηρεσίας και φωτογραφικό υλικό,  έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 18385/31-05-

2021 αίτηση  της κας Αμαραντήγου Παναγιώτας,   καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 

73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του 

Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 

«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, 

η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   Να εγκρίνει την κοπή δυο δέντρων (κυπαρίσσια) για λόγους ασφαλείας, που 

βρίσκονται εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου 
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα  μπροστά από το οικογενειακό ταφείο «Αμαραντήγου 
Αθανάσιου», καθώς και τον επανέλεγχο από την Υπηρεσία  του  δεύτερου δέντρου 
μετά την κοπή του προσβεβλημένου μέρους αυτού.  

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του  
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Αιγιαλείας.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2021 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6421Ω6Χ-4ΩΜ  

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  124 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε 

Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex 

Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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: 
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6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 

κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 

απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη 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: «Επί της αριθ. 58/2021 απόφασης της Κοινότητας Αιγίου περί 

έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου που βρίσκεται στο Κοιμητήριο Αιγίου 

έμπροσθεν ταφείου «Παπανικολόπουλου Γ.».   

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το  Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 58/2021 απόφασή 

του κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 26238/14-7-2021 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας,  η οποία 
έχει ως εξής: 
 «Γνωμοδοτεί θετικά για την μη κοπή του δέντρου (ενός κυπαρισσιού) που φύεται 
μπροστά από το οικογενειακό ταφείο «Παπανικολόπουλου Γεώργιου», στο Δημοτικό 
Κοιμητήριο Αιγίου, καθώς το συγκεκριμένο δέντρο είναι υγιές, ιδιαίτερα ψηλό και 
εύρωστο. Λόγω του μεγάλου όγκου του, αναπτύσσει μακριούς και λεπτούς κλάδους 
οι οποίοι εντείνονται επάνω από τα γειτονικά ταφεία και κατά καιρούς 
παρατηρούνται θραύσεις κλαδιών, λόγω του ανέμου. 
Ωστόσο η Υπηρεσία θα προβεί στο κλάδεμα (μείωση του μήκους) των πολύ λεπτών 
και μακριών κλαδίσκων προκειμένου να μειωθεί το βάρος τους και οι πιθανότητες 
θραύσης». 

 
Επίσης το  Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ: 26238/14-7-
2021 έγγραφό του, Τεχνική Έκθεση σχετικά με το ανωτέρω θέμα, η οποία έχει ως εξής:  

«Τεχνική Έκθεση 
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 12-07-2021 ημέρα Δευτέρα, διαπιστώθηκε 
πως εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου και μπροστά από το οικογενειακό 
ταφείο «Παπανικολόπουλου Γεώργιου» φύεται ένα κυπαρίσσι. Το συγκεκριμένο 
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δέντρο είναι υγιές, ιδιαίτερα ψηλό και εύρωστο. Λόγω του μεγάλου όγκου του, 
αναπτύσσει μακριούς και λεπτούς κλάδους οι οποίοι εντείνονται επάνω από τα 
γειτονικά ταφεία. Λόγω της φυσιολογίας των κλάδων αυτών παρατηρούνται κατά 
καιρούς θραύσεις λόγω του ανέμου. 
Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι το δέντρο είναι υγιές δεν συνιστάται η κοπή του. 
Ωστόσο η Υπηρεσία θα προβεί στο κλάδεμα (μείωση του μήκους) των πολύ λεπτών 
και μακριών κλαδίσκων προκειμένου να μειωθεί το βάρος τους και οι πιθανότητες 
θραύσης». 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 
                                           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)την 

αριθ. 58/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 

26238/14-7-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας με συνημμένα Τεχνική Έκθεση της 

Υπηρεσίας και φωτογραφικό υλικό,  έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ.  23409/01-07-

2021 αίτηση της κας Παπαδημητροπούλου Ελένης,   καθώς και τις διατάξεις του 

άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 

18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & 

α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   Να μην εγκρίνει την κοπή ενός δέντρου (κυπαρίσσι), που βρίσκεται εντός του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και 
συγκεκριμένα  μπροστά από το οικογενειακό ταφείο «Παπανικολόπουλου Γεώργιου», 
σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας.  

Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Αιγιαλείας, να προβεί στο κλάδεμα του δέντρου, μείωση του μήκους και των πολύ 
λεπτών και μακριών κλαδίσκων, προκειμένου να μειωθεί το βάρος τους και οι 
πιθανότητες θραύσης,  με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124/2021 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 61ΙΨΩ6Χ-ΗΒΛ  

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   125 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε 

Τακτική συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex 

Meetings), μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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: 
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6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 

περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 

κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 

απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη 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: «Επί της αριθ. 59/2021 απόφασης της Κοινότητας Αιγίου περί 

έγκρισης ή μη απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και τοποθέτηση ελαστικών 

οριοδεικτών  στην οδό Δαφνών, στο ύψος του Νοσοκομείου Αιγίου».   

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
  Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με 
το υπ’ αριθ. πρωτ.:  22543/25-6-2021 έγγραφό του μας γνωρίζει σχετικά με το θέμα τα 
εξής: 
    «Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ.: 2501/10/1374/04.12.2020 έγγραφο του Α.Τ. 

Αιγιαλείας σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για την 

απαγόρευση στάσης – στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού Δαφνών και σε 

μήκος 30μ. από τη συμβολή αυτής με ανώνυμο οδό και κατεύθυνση προς Κούμαρη, 

όπως φαίνεται και στην επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία, με την δημιουργία 

κίτρινης διαγράμμισης, την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών και την τοποθέτηση 

κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικής πινακίδας Ρ – 40 απαγόρευσης στάσης και 

στάθμευσης επί στύλου, για την εξασφάλιση  καλύτερης ορατότητας των 

διερχομένων οχημάτων.». 

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. 22543/25-6-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – 
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
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Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την συνημμένη σε αυτό αεροφωτογραφία,   Β) την 
αριθ. 59/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου σύμφωνα με την οποία 
γνωμοδοτεί θετικά για την  απαγόρευση στάσης – στάθμευσης και στις δύο πλευρές 
της οδού Δαφνών και σε μήκος 30μ. από τη συμβολή αυτής με ανώνυμο οδό και 
κατεύθυνση προς Κούμαρη, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Γ) το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2501/10/1374/04.12.2020 έγγραφο του Α.Τ. 
Αιγιαλείας,    έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση                                                 

 
  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εγκρίνει την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης στην οδό Δαφνών της 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στις δύο πλευρές της οδού και σε μήκος 30μ. από 
τη συμβολή αυτής με ανώνυμο οδό και κατεύθυνση προς Κοινότητα  Κούμαρη, όπως 
φαίνεται στην επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία, με τις παρακάτω κυκλοφοριακές  
παρεμβάσεις:   

- δημιουργία κίτρινης διαγράμμισης,  
- τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών  
- τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης ρυθμιστικής πινακίδας Ρ–40 

απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί στύλου, για την εξασφάλιση  
καλύτερης ορατότητας των διερχομένων οχημάτων.  

Οι περιγραφόμενες κυκλοφοριακές  παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη 
και υπό την επίβλεψη από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  125/2021. 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΨΡΟΩ6Χ-ΣΡΝ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   126 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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 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: «Επί της αριθ. 60/2021 απόφασης της Κοινότητας Αιγίου περί 
απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης στην οδό Μελετοπούλων στη συμβολή της 
με την οδό Βας. Κωνσταντίνου στο Αίγιο».   
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
  Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με 
το υπ’ αριθ. πρωτ.:  19246/3-6-2021 έγγραφό του μας γνωρίζει σχετικά με το θέμα τα 
εξής: 
    «Σε συνέχεια της  υπ’ αριθ. πρωτ.: 17221/24-05-2021 αίτησης του κ. Γεωργίου 

Λατάνη, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για την απαγόρευση στάσης 

– στάθμευσης με τη δημιουργία κίτρινης διαγράμμισης και την τοποθέτηση 

ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Μελετοπούλων σε μήκος 5μ. από τη συμβολή 

αυτής με την οδό Βασ. Κωνσταντίνου, όπως φαίνεται και στην επισυναπτόμενη 

αεροφωτογραφία, για την εξασφάλιση  καλύτερης ορατότητας των οχημάτων που 

κινούνται επί της οδού Μελετοπούλων. 

Παρακαλείται η Κοινότητα Αιγίου 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». 

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. 19246/3-6-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου και την συνημμένη σε αυτό αεροφωτογραφία,   Β) την αριθ. 60/2021 
απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί 
θετικά  για την  απαγόρευση στάσης – στάθμευσης με τη δημιουργία κίτρινης 
διαγράμμισης και την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Μελετοπούλων 
σε μήκος 5μ. από τη συμβολή αυτής με την οδό Βασ. Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την 
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σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,     έλαβε υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & 
αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 
και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση                                                 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης επί της συμβολής των οδών 

Μελετοπούλων & Βασ. Κωνσταντίνου της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για την 
εξασφάλιση  καλύτερης ορατότητας των οχημάτων που κινούνται επί της οδού 
Μελετοπούλων και συγκεκριμένα: 

- δημιουργία κίτρινης διαγράμμισης για την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης  
- τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Μελετοπούλων σε μήκος 5μ. 

από τη συμβολή αυτής με την οδό Βασ. Κωνσταντίνου, όπως φαίνεται και στην 
επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία 

Οι περιγραφόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη 
και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  126/2021. 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΔΑ: 9Η1ΚΩ6Χ-ΘΟΟ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   127 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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 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: «Επί της αριθ. 61/2021 απόφασης της Κοινότητας Αιγίου περί 
απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και τοποθέτησης  ελαστικών οριοδεικτών 
στην συμβολή των οδών Ρωμανιώλη & Φαραζουλή στο Αίγιο.».   
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 9ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
  Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με 
το υπ’ αριθ. πρωτ.:  19187/03.06.2021 έγγραφό του μας γνωρίζει σχετικά με το θέμα 
τα εξής: 
    «Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ.: 27202/13.10.2020 έγγραφου της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας Δήμου Αιγιαλείας, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για 

την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης με την δημιουργία κίτρινης διαγράμμισης 

και την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Ρωμανιώλη και επί της 

οδού Φαραζουλή  και σε μήκος 5μ. από τη συμβολή των οδών, όπως φαίνεται και 

στην επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία, για την εξασφάλιση της ομαλής διέλευσης 

των απορριμματοφόρων 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 τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε 
Α)το υπ’ αριθ. 19187/03.06.2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – 
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την συνημμένη σε αυτό αεροφωτογραφία,   Β) την 
αριθ. 61/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου σύμφωνα με την οποία 
γνωμοδοτεί θετικά  για την  απαγόρευση στάσης – στάθμευσης,  με την δημιουργία 
κίτρινης διαγράμμισης και την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών  επί της οδού 
Ρωμανιώλη και επί της οδού Φαραζουλή  και σε μήκος 5μ. από τη συμβολή των οδών,  
σύμφωνα με την σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,     έλαβε 
υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ.: 27202/13.10.2020 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας του 
Δήμου,  καθώς και 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 
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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 απαγόρευση στάσης – στάθμευσης επί της οδού Ρωμανιώλη 

και επί της οδού Φαραζουλή της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με την 
δημιουργία κίτρινης διαγράμμισης και την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της 
οδού Ρωμανιώλη και επί της οδού Φαραζουλή  και σε μήκος 5μ. από τη συμβολή των 
οδών,  για την εξασφάλιση της ομαλής διέλευσης των απορριμματοφόρων του Δήμου 
Αιγιαλείας. 

Οι περιγραφόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη 
και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  127/2021. 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΔΑ: Ψ793Ω6Χ-Η15 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   128 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), μετά 
από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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 



2 
 

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: «Επί της αριθ. 64/2021 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου περί 
έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί της οδού Κλ. Οικονόμου 
43 στο Αίγιο».   
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 10ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
  Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με το 
υπ’ αριθ. πρωτ.:  26019/13.07.2021 έγγραφό του μας γνωρίζει σχετικά με το θέμα τα εξής: 
    «Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ: 24150/05-07-2021 αίτησης των Σπήλιου Φάκου και 

Αικατερίνης Σκανδάμη και ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τεχνικό 

υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι  γνωμοδοτούμε θετικά για την 

έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς τον χώρο στάθμευσης σε ιδιοκτησία Σπήλιου 

Φάκου και Αικατερίνης Σκανδάμη, στην οδό Κλεομένους Οικονόμου 43, στην Κοινότητα 

Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.  

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

στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας επί της οδού 

Κλεομένους Οικονόμου 43, όπως φαίνεται και στη συνημμένη φωτογραφία.  

Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με  υποβάθμιση του 

πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε 

μήκος 10,70 μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης. 

Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία 

θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.).  

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα των αιτούντων και 

κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία μας». 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 
7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  παρακαλώ να 
αποφασίσουμε σχετικά 
                                           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)το υπ’ 
αριθ. 26019/13.07.2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
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του Δήμου,   Β) την αριθ. 64/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου σύμφωνα 
με την οποία γνωμοδοτεί θετικά   για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς τον χώρο 
στάθμευσης σε ιδιοκτησία Σπήλιου Φάκου και Αικατερίνης Σκανδάμη, στην οδό 
Κλεομένους Οικονόμου 43,     έλαβε υπόψη το από 5/7/2021 αίτημα των Φάκου Σπ. και 
Σκανδάμη Αικ.,  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην 
ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση                                                 

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

Σπήλιου Φάκου και Αικατερίνης Σκανδάμη, στην οδό Κλεομένους Οικονόμου 43, στην 
Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, με τις κάτωθι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις:   

-  απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας 
επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 43, για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο 
στάθμευσης,  όπως φαίνεται και στη συνημμένη φωτογραφία.  

- Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με  υποβάθμιση του 
πεζοδρομίου  

- τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 10,70 
μέτρων, για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης 

- τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία θα 
αναγράφεται ο αριθμός απόφασης της Ε.Π.Ζ.  

Οι περιγραφόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με έξοδα των 
αιτούντων και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από της  Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  128/2021. 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω3ΨΕΩ6Χ-ΚΧ1 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   129 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), μετά 
από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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 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: «Επί της αριθ. 65/2021 απόφαση της Κοινότητας Αιγίου περί 
απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών στη 
συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Καραϊσκάκη, στο Αίγιο».   
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 11ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
  Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με 
το υπ’ αριθ. πρωτ. 29554/02.08.2021 (σε ορθή επανάληψη του υπ’ αριθ. πρωτ: 
24363/06.07.2021 εγγράφου) έγγραφο του μας γνωρίζει σχετικά με το θέμα τα εξής: 
    «Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ.: 11236/06-04-2021 αίτησης του κ. Βασίλειου 

Μανουηλίδη, σας ενημερώνουμε ότι προτείνουμε την απαγόρευση στάσης – 

στάθμευσης με τη δημιουργία κίτρινης διαγράμμισης και την τοποθέτηση ελαστικών 

οριοδεικτών επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη και επί της οδού Καραϊσκάκη και σε 

μήκος 5μ. από τη συμβολή των οδών, όπως φαίνεται και στην επισυναπτόμενη 

αεροφωτογραφία, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής της 

κυκλοφορίας. 

Η υλοποίηση (τοποθέτηση) θα μπορέσει να προγραμματιστεί στα πλαίσια που το 

επιτρέπουν οι πιστώσεις που θα διατεθούν για αυτόν τον σκοπό και ο 

προγραμματισμός των συνεργείων μας». 

Επίσης το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου με την υπ’ αριθ. 65/2021 απόφαση 
του γνωμοδοτεί θετικά: για την  απαγόρευση στάσης – στάθμευσης με τη δημιουργία 
κίτρινης διαγράμμισης και την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών, επί της οδού 
Μάρκου Μπότσαρη στην πλευρά του οδοστρώματος αυτής με τους ζυγούς 
οικοδομικούς αριθμούς, όπως ισχύει και στο υπόλοιπο τμήμα της οδού, σύμφωνα με 
την αίτηση του κ. Βασίλειου Μανουηλίδη και σε αντίθεση με την σχετική πρόταση 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής 
της κυκλοφορίας 

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

Α)το υπ’ αριθ. πρωτ. 29554/02.08.2021 (σε ορθή επανάληψη του υπ’ αριθ. πρωτ: 
24363/06.07.2021 εγγράφου) του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου και την συνημμένη σε αυτό αεροφωτογραφία,   Β) την αριθ. 65/2021 
απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου,   έλαβε υπόψη την από 2/8/2021 αίτηση 
του κ. Μανουηλίδη Βασίλειου,  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση                                                 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την  απαγόρευση στάσης – στάθμευσης επί της οδού Μάρκου 

Μπότσαρη και επί της οδού Καραϊσκάκη της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας για 
την εξασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας με τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

- δημιουργία κίτρινης διαγράμμισης  
- τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη στην 

πλευρά του οδοστρώματος αυτής με τους ζυγούς οικοδομικούς αριθμούς, 
όπως ισχύει και στο υπόλοιπο τμήμα της οδού,  
 
Οι περιγραφόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με 

ευθύνη και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  129/2021. 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΨΠΤΡΩ6Χ-ΚΡΧ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας μέσω τηλεδιάσκεψης 
15 Σεπτεμβρίου  2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   130 
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 δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄ σε Τακτική 
συνεδρίαση, δια τηλεδιάσκεψης  (μέσω της εφαρμογής CiscoWebex Meetings), 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 36419/10-9-2021 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 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 τοποθέτησης ή μη μεταλλικών οριοθεσιών εκατέρωθεν  
της κίτρινης διαγράμμισης στην οδό Ρωμανιώλη 41, στα γραφεία της Ιεράς 
Μητρόπολης και στην οδό Μελετοπούλων 44, στο Επισκοπικό Μέγαρο στην 
Κοινότητα Αιγίου».   
      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 12ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
αναφέρει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
  Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με 
το υπ’ αριθ. πρωτ.:  19656/07.06.2021 έγγραφό του μας γνωρίζει σχετικά με το θέμα 
τα εξής: 
    «Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/25.11.2020 αίτηση της Ιεράς Μητρόπολης 

Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, σας γνωμοδοτούμε  αρνητικά για την τοποθέτηση 

μεταλλικών οριοθεσιών στο τέλος της  κίτρινης διαγράμμισης στις θέσεις 

στάθμευσης στην οδό Ρωμανιώλη 41, στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης και στην 

οδό Μελετοπούλων 44, στο Επισκοπικό Μέγαρο, επειδή απαγορεύεται από το άρθρο 

48 του ΚΟΚ η κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια. 

Παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας, με απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου, την 

οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες». 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 
                                           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)το υπ’ 
αριθ. 19656/07.06.2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου και την συνημμένη σε αυτό αεροφωτογραφία,   Β) την αριθ. 62/2021 
απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί 
αρνητικά για την τοποθέτηση μεταλλικών οριοθεσιών στο τέλος της  κίτρινης 
διαγράμμισης στις θέσεις στάθμευσης στην οδό Ρωμανιώλη 41, στα γραφεία της Ιεράς 
Μητρόπολης και στην οδό Μελετοπούλων 44, στο Επισκοπικό Μέγαρο, επειδή 
απαγορεύεται από το άρθρο 48 του ΚΟΚ η κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με 
εγκαταστάσεις ή εμπόδια,  Γ)την υπ’ αριθ. 1016/25-11-2020 αίτηση της Ι. 
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Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αιγιαλείας,   έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του 
Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση,                                                 

  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την  τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών  στο τέλος της  κίτρινης 

διαγράμμισης στις θέσεις στάθμευσης στην οδό Ρωμανιώλη 41  στα γραφεία της Ιεράς 
Μητρόπολης και στην οδό Μελετοπούλων 44 στο Επισκοπικό Μέγαρο,  στην 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για την εξασφάλιση  καλύτερης εξυπηρέτησης 
των επισκεπτών στην Ι. Μητρόπολη Καλαβρύτων & Αιγιάλειας, καθώς και στο 
Επισκοπικό Μέγαρο. 

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την 
επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  130/2021. 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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