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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΔΑ:ΨΡΙΟΩ6Χ-878 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας 

 Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 
13 Δεκεμβρίου 2021 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 148 
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)Νικόλαο Καραΐσκο  4)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, 5)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο 
αναπληρωματικό Μέλος,  συνήλθε σήμερα δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 51026/8-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία εστάλη  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) 
(ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ 
τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της 
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/ 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
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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 συνεδρίαση  έξι  (6) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση, αν 
και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Μαρία 
Σταυροπούλου, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχάλης Κυριακόπουλος και 4)Παναγιώτης 
Μάρκου τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος ένταξης θεμάτων για 
συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το θέμα και καλεί τα Μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφανθούν πριν 
τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να εγκρίνουν τη συζήτηση του 
παρακάτω θέματος ως κατεπείγον:  

- Επί της αριθ. 94/2021 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου περί 
ενοικίασης χώρου για δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οικισμό Αγίας 
Κυριακής στο Αίγιο (έναντι ΕΟΠΠΥ Αιγίου). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-

6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  παρακαλώ να 
αποφασίσουμε σχετικά 
                                           Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον του  θέματος, καθώς 
το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην εν λόγω περιοχή είναι μεγάλο και απαιτείται μίσθωση 
χώρου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και οι διαδικασίες απαιτούν χρόνο,  έλαβε 
υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo υπ’ 
αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, μετά από διαλογική συζήτηση,   

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

- Επί της αριθ. 94/2021 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου περί ενοικίασης 
χώρου για δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οικισμό Αγίας Κυριακής στο Αίγιο 
(έναντι ΕΟΠΠΥ Αιγίου). 
 

         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148/2021 
 
         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 
13 Δεκεμβρίου 2021 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 149 
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)Νικόλαο Καραΐσκο  4)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, 5)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο 
αναπληρωματικό Μέλος,  συνήλθε σήμερα δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 51026/8-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία εστάλη  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 
426/ 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» 
σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση 
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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 συνεδρίαση  έξι  (6) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν στην 
συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1) 
Μαρία Σταυροπούλου, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχάλης Κυριακόπουλος και 
4)Παναγιώτης Μάρκου τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 94/2021 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας 
Αιγίου περί ενοικίασης χώρου για δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οικισμό 
Αγίας Κυριακής στο Αίγιο (έναντι ΕΟΠΠΥ Αιγίου)». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή σύμφωνα με την αριθ. 148/2021 προηγούμενη απόφαση 
της ΕΠΖ, και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου με την αριθ. 94/2021 απόφαση του σχετικά 

με το ανωτέρω θέμα, αποφάσισε ως εξής:  
« γνωμοδοτεί θετικά για την ενοικίαση ακινήτου το οποίο είναι και το πλέον 

κατάλληλο, για την δημιουργία δημοτικό  πάρκινγκ, ιδιοκτησίας της κας Αικατερίνης 
Γρίβα, εμβαδού περίπου 1500 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στον οικισμό 
Αγίας Κυριακής έναντι ΕΟΠΠΥ Αιγίου και έχει πρόσβαση από τις οδούς Κλεισούρας 
κα Δημητρουλόπουλου (πάροδος Κορίνθου), προκειμένου να λυθεί το έντονο 
κυκλοφοριακό  πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή καθώς μπορεί να 
εξυπηρετήσει τόσο τον ΕΟΠΠΥ Αιγίου, όσο και τα σχολεία, παιδικό σταθμό και 
γηροκομείο».  

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

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος είδε: Α)την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 94/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Β)την αριθ. 
148/2021 προηγούμενη απόφαση της ΕΠΖ με την οποία εγκρίθηκε το κατεπείγον του 
θέματος, έλαβε υπόψη το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή χρειάζεται άμεσα χώρος 
στάθμευσης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας, 
καθώς βρίσκονται γύρω σε αυτή ιδρύματα, σχολεία, γηροκομείο υποκατάστημα του 
ΕΟΠΠΥ κλπ,  είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 
07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                               ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την αναγκαιότητα μίσθωσης 
του μοναδικού κατάλληλου ακινήτου εμβαδού περίπου 1.500 τ.μ., προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης, που βρίσκεται στον οικισμό Αγίας Κυριακής 
στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,  έναντι ΕΟΠΠΥ Αιγίου με πρόσβαση από 
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τις οδούς Κλεισούρας και Δημητρουλόπουλου (πάροδος Κορίνθου), ιδιοκτησίας 
Αικατερίνης Γρίβα, καθώς υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα εξυπηρέτησης των 
κατοίκων και επισκεπτών, λόγω της επισκεψιμότητας στην περιοχή. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 149/2021 
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ   
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας 

 Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 
13 Δεκεμβρίου 2021 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 150 
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)Νικόλαο Καραΐσκο  4)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, 5)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο 
αναπληρωματικό Μέλος,  συνήλθε σήμερα δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 51026/8-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία εστάλη  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 
426/ 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας» 
σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση 
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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 συνεδρίαση  έξι  (6) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν στην 
συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1) 
Μαρία Σταυροπούλου, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχάλης Κυριακόπουλος και 
4)Παναγιώτης Μάρκου τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί μίσθωσης ακινήτων στην παραλία της Κοινότητας 

Συλιβαινιωτίκων, για χώρο στάθμευσης». 

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

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων μας απέστειλε την αριθ. 69/2021 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα, η οποία έχει ως εξής:  
«Ομόφωνα Αποφασίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου την 

εξεύρεση – μίσθωση ακινήτων στα όρια της Παραλίας μας με σκοπό την δημιουργία 
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, δεδομένου ότι τους καλοκαιρινούς μήνες και τις 
περιόδους των γιορτών η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη, δημιουργώντας 
σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα».  

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

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

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος είδε: Α)την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 69/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων,  
Β)έλαβε υπόψη το γεγονός ότι στην Κοινότητα χρειάζεται χώρος στάθμευσης για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας τους καλοκαιρινούς 
μήνες, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 
07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                               ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την αναγκαιότητα εξεύρεσης 
και μίσθωσης κατάλληλου χώρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος 
στάθμευσης στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας, για την 
εξυπηρέτηση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών, καθώς κατά τους θερινούς μήνες 
υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα λόγω της επισκεψιμότητας. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 150/2021 
 
        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 
13 Δεκεμβρίου 2021 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 151  
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)Νικόλαο Καραΐσκο  4)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, 5)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο 
αναπληρωματικό Μέλος,  συνήλθε σήμερα δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 51026/8-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. 
Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία εστάλη  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του 
Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και 
την υπ’ αριθ. 426/ 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα 
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση  έξι  (6) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν στην 
συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 
1) Μαρία Σταυροπούλου, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχάλης Κυριακόπουλος και 
4)Παναγιώτης Μάρκου τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 48/2021 απόφαση της Κοινότητας 
Συλιβαινιωτικων περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού με τη διαδικασία της 
δημοπρασίας». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  και στη 
συνέχεια εκθέτει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 

48/2021 απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία εισηγείται 
την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στην επιχείρηση με την επωνυμία «Akrata 
Beach Hotel», εμβαδού 123,20 τ.μ επιπλέον της προβολής του για την ανάπτυξη με 
ξαπλώστρες, καθώς και 45,60 τ.μ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κατόπιν 
δημοπρασίας, στην παραλία της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων». 

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

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

Α)είδε την υπ’ αριθ. 48/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Συλιβαινιωτίκων, Β)το αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Δαμάτη συνιδιοκτήτη της 
επιχείρησης «Akrata Beach Hotel»,  έλαβε υπόψη  τον Ν. 4607/2019, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010)  και μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρηση χρήσης 

αιγιαλού στην παραλία της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας, 
προκειμένου να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα και ξαπλώστρες , με την διαδικασία 
της δημοπρασίας, 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 151/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  



1 

 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας 

 Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 
13 Δεκεμβρίου 2021 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 152  
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)Νικόλαο Καραΐσκο  4)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, 5)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο 
αναπληρωματικό Μέλος,  συνήλθε σήμερα δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 51026/8-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. 
Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία εστάλη  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του 
Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και 
την υπ’ αριθ. 426/ 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
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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 συνεδρίαση  έξι  (6) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν στην 
συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 
1) Μαρία Σταυροπούλου, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχάλης Κυριακόπουλος και 
4)Παναγιώτης Μάρκου τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του δημοτικού κήπου 

Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου στην ΔΗΚΕΠΑ». 

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

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 90/2021 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία: «Γνωμοδοτεί 
θετικά για την παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Κήπου Υψηλών Αλωνίων, της 
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, στην ΔΗΚΕΠΑ, ως εξής: 

α) Πλήρη διαχείριση του Δημοτικού Κήπου από την ΔΗΚΕΠΑ μέχρι το τέλος 
της θητείας της δημοτικής αρχής, 

β) ο ρόλος αξιοποίησής του να είναι επισκευαστικός και όχι 
κατασκευαστικός,  

γ) ανάληψη των εξόδων του πάρκου από την ΔΗΚΕΠΑ και  
δ) οι τυχόν παρεμβάσεις στο πάρκο να εγκρίνονται από τα αρμόδια 

Συμβούλια 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, 

Α)είδε την υπ’ αριθ. 90/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Β)το 
υπ’ αριθ. 1499/8-10-2021 αίτημα της ΔΗΚΕΠΑ,  έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010)  και μετά από διαλογική 
συζήτηση, 

                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρηση χρήσης 

του Δημοτικού Κήπου Υψηλών Αλωνίων, της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, 
στην Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗΚΕΠΑ), ως εξής: 

α) Πλήρη διαχείριση του Δημοτικού Κήπου από την ΔΗΚΕΠΑ μέχρι το τέλος 
της θητείας της δημοτικής αρχής, 

β) ο ρόλος αξιοποίησής του να είναι επισκευαστικός και όχι κατασκευαστικός,  
γ) ανάληψη των εξόδων του πάρκου από την ΔΗΚΕΠΑ και  
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δ) οι τυχόν παρεμβάσεις στο πάρκο θα εγκρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια 
του Δήμου 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 152/2021 
 

         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 
13 Δεκεμβρίου 2021 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 153  
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)Νικόλαο Καραΐσκο  4)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, 5)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο 
αναπληρωματικό Μέλος,  συνήλθε σήμερα δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 51026/8-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. 
Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία εστάλη  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του 
Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και 
την υπ’ αριθ. 426/ 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
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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 συνεδρίαση  έξι  (6) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν στην 
συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 
1) Μαρία Σταυροπούλου, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχάλης Κυριακόπουλος και 
4)Παναγιώτης Μάρκου τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης παραχώρησης τμήματος της πλατείας 

Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου στην ΔΗΚΕΠΑ, για την τοποθέτηση 

Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου». 

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

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 91/2021 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία: 
 «Αποφασίζει και Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση τμήματος της πλατείας  
Υψηλών Αλωνίων, της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, στην 
ΔΗΚΕΠΑ, προκειμένου από τις 20 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021 
καθώς και λίγες μέρες πριν και μετά των προαναφερόμενων ημερομηνιών, να 
τοποθετηθεί ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος εν όψει των Χριστουγέννων, και 3 
σπίτια 3×5, 2 σπίτια 2,5 × 2,5 και μια εξέδρα 80 τ.μ, σε σημείο που θα οριοθετηθεί 
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.  

Οι διοργανωτές να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της ασφάλειας των 
πολιτών και την μέριμνα ώστε μετά το τέλος της εκδήλωσης ο εν λόγω δημοτικός 
χώρος 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, 

Α)είδε την υπ’ αριθ. 91/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, Β)το 
υπ’ αριθ. 1512/14-10-2021 αίτημα της ΔΗΚΕΠΑ,  έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010)  και μετά από διαλογική 
συζήτηση, 

                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρηση τμήματος 

της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στην 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗΚΕΠΑ), προκειμένου από τις 20 
Δεκεμβρίου 2021 έως τις 10 Ιανουαρίου 2022 καθώς και λίγες μέρες πριν και μετά 
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των προαναφερόμενων ημερομηνιών, να τοποθετηθεί ο χριστουγεννιάτικος 
διάκοσμος εν όψει των Χριστουγέννων, 3 σπίτια 3×5, 2 σπίτια 2,5 × 2,5 και μια εξέδρα 
80 τ.μ, σε σημείο που θα οριοθετηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αιγιαλείας.  

Οι διοργανωτές θα αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της ασφάλειας των 
πολιτών και την μέριμνα ώστε μετά το τέλος της εκδήλωσης ο εν λόγω δημοτικός 
χώρος να επανέλθει άμεσα. 

Επίσης όλες οι απαιτούμενες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν υπό την 
επίβλεψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 153/2021 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  



1 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας 

 Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 
13 Δεκεμβρίου 2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 154  
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)Νικόλαο Καραΐσκο  4)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, 5)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο 
αναπληρωματικό Μέλος,  συνήλθε σήμερα δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 51026/8-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. 
Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία εστάλη  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του 
Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και 
την υπ’ αριθ. 426/ 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
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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 συνεδρίαση  έξι  (6) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν στην 
συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 
1) Μαρία Σταυροπούλου, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχάλης Κυριακόπουλος και 
4)Παναγιώτης Μάρκου τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης παραχώρησης τμήματος της πλατείας 
Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου στην επιχείρησης «I PLAY Ο.Ε» για 
τοποθέτηση παιχνιδιών».  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη 
συνέχεια εισηγείται τα εξής: 

 «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 93/2021 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:  

«Αποφασίζει & Γνωμοδοτεί θετικά: α) για την παραχώρηση τμήματος 
της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, 
στην επιχείρηση « I PLAY Ο.Ε. », για την τοποθέτηση παιχνιδιών με 
κερματοδέκτη, εμβαδού (3,00×12,00+5,00×9,00=36,00+ 45,00=) 81,00τ.μ., 
όπως φαίνεται και στο συνημμένο απόσπασμα του σχεδίου πόλεως, από 10 
Δεκεμβρίου 2021 έως 20 Ιανουαρίου 2022. 
 Υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μηχανημάτων 
θα είναι η επιχείρηση « I PLAY Ο.Ε. ». 
 β)  Η ηλεκτροδότηση των προαναφερόμενων μηχανημάτων από 
παροχή του Δήμου θα είναι δυνατή μόνο μετά την προσκόμιση σχετικών 
υπεύθυνων δηλώσεων τόσο του ιδιοκτήτη όσο και αδειούχου ηλεκτρολόγου 
εγκαταστάτη, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή 
λειτουργία και σύνδεσή τους. 
Επιπλέον θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ασφαλή εγκατάσταση και 
κάλυψη του καλωδίου από το σημείο τοποθέτησης των μηχανημάτων έως τον 
πίνακα ρευματοδότησης και την μέριμνα ώστε μετά το τέλος της εκδήλωσης 
ο χώρος της πλατείας να επανέλθει άμεσα. 
Τα παραπάνω θα γίνουν υπό την επίβλεψη αρμοδίου ηλεκτρολόγου του 
τμήματος Η/Μ  Έργων και Εγκαταστάσεων. 
 Η επιχείρηση θα αναλάβει την καταβολή του αντιτίμου του ηλεκτρικού 
ρεύματος για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των μηχανημάτων. 
Επίσης όλες οι απαιτούμενες ενέργειες να πραγματοποιηθούν υπό την 
επίβλεψη των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου».   
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε o Πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, είδε 

Α)την αριθ. 93/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 41979/15-10-21 αίτηση της εταιρείας « I PLAY Ο.Ε. » με εκπρόσωπο τον κ. 
Ράνιο Βενέδικτο, έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. 44449/29.10.2021 έγγραφο του 
Τμήματος Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου με το οποίο  
δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση Κ.Χ., στην επιχείρηση « I PLAY Ο.Ε. », επί 
της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, στην Κοινότητα Αιγίου, εμβαδό 
(3,00×12,00+5,00×9,00=36,00+ 45,00=) 81,00τ.μ., τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,   

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την εκμίσθωση μέρους της 
πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στην εταιρεία  
«I PLAY Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον κ. Ράνιο Βενέδικτο, για την τοποθέτηση παιχνιδιών 
με κερματοδέκτη, εμβαδού (3,00×12,00+5,00×9,00=36,00+ 45,00=) 81,00τ.μ., όπως 
φαίνεται και στο συνημμένο απόσπασμα του σχεδίου πόλεως, από 10 Δεκεμβρίου 
2021 έως 20 Ιανουαρίου 2022. 
 Υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μηχανημάτων θα είναι 
η επιχείρηση « I PLAY Ο.Ε. ». 
  Η ηλεκτροδότηση των προαναφερόμενων μηχανημάτων από παροχή του 
Δήμου θα είναι δυνατή μόνο μετά την προσκόμιση σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων 
τόσο του ιδιοκτήτη όσο και αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, οι οποίοι 
αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία και σύνδεσή τους ενώ 
θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ασφαλή εγκατάσταση και κάλυψη του καλωδίου 
από το σημείο τοποθέτησης των μηχανημάτων έως τον πίνακα ρευματοδότησης και 
την μέριμνα ώστε μετά το τέλος της εκδήλωσης ο χώρος της πλατείας να επανέλθει 
άμεσα. 
Τα παραπάνω θα γίνουν υπό την επίβλεψη αρμοδίου ηλεκτρολόγου του τμήματος 
Η/Μ  Έργων και Εγκαταστάσεων. 
 Η επιχείρηση θα αναλάβει την καταβολή του αντιτίμου του ηλεκτρικού 
ρεύματος για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των μηχανημάτων. 
Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες να πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη των 
αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου 

Τα ανωτέρω να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με από το Νόμο προβλεπόμενα 
για τα τετραγωνικά που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, κατόπιν συνεννόησης με τα 
αρμόδια Τμήματα Εσόδων, Καταστημάτων και  Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & 
Εγκατάστασης του Δήμου.    
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΔΑ: 6Ζ54Ω6Χ-5ΒΟ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας 

 Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 
13 Δεκεμβρίου 2021 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 155  
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)Νικόλαο Καραΐσκο  4)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, 5)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο 
αναπληρωματικό Μέλος,  συνήλθε σήμερα δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 51026/8-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. 
Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία εστάλη  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του 
Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και 
την υπ’ αριθ. 426/ 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
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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 συνεδρίαση  έξι  (6) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν στην 
συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 
1) Μαρία Σταυροπούλου, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχάλης Κυριακόπουλος και 
4)Παναγιώτης Μάρκου τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων τύπου 
Ρ-32 στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Κοινότητα Αιγίου.». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  και στη 
συνέχεια εκθέτει τα εξής:  

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

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου μας απέστειλε 
το υπ’ αριθ. πρωτ.:35385/3-9-2021 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω θέμα  το 
οποίο έχει ως εξής:  

«Σε συνέχεια της σχετικής αίτησης και προκειμένου για την αποφυγή 
μελλοντικών ατυχημάτων, σας ενημερώνουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για 
την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων τύπου P-32 (30 χλμ/ώρα) στις θέσεις 
όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενο απόσπασμα ορθοφωτογραφίας επί της 
οδού Αγίου Ανδρέου, στο Αίγιο. 

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. 
Τυχόν οποιαδήποτε άλλη απόφαση σήμανσης ορίου ταχύτητας να 
καταργείται. 
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». 

Επίσης το Συμβούλιο της Κοινότητα Αιγίου με την αριθ. 85/2021 απόφαση του 
γνωμοδοτεί θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων τύπου Ρ-32 (30 
χλμ/ώρα) στις θέσεις όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα 
ορθοφωτογραφίας, επί της οδού Αγίου Ανδρέου, στο Αίγιο, ύστερα από αίτηση του 
κ. Σωτήριου Καράμπαλη, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα.  

 
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. 35385/3-9-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, Β)την αριθ. 85/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας 
Αιγίου, Γ) το αίτημα του κ. Σωτήριου Καράμπαλη,  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 ρυθμιστικών πινακίδων τύπου P-32 (30 χλμ/ώρα), 

επί της οδού Αγίου Ανδρέου, στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας  στις θέσεις, 
όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενο απόσπασμα ορθοφωτογραφίας. 

Τυχόν οποιαδήποτε άλλη απόφαση σήμανσης ορίου ταχύτητας καταργείται. 
Η υλοποίηση θα προγραμματιστεί στα πλαίσια που το επιτρέπουν οι 

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

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2021. 
 

         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 
13 Δεκεμβρίου 2021 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 156  
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)Νικόλαο Καραΐσκο  4)Βασίλειο Γ. 
Χριστόπουλο, 5)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Παναγιώτη Ανδριόπουλο 
αναπληρωματικό Μέλος,  συνήλθε σήμερα δέκα τρείς (13) Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 51026/8-12-2021 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. 
Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία εστάλη  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του 
Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και 
την υπ’ αριθ. 426/ 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας» σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα 
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση  έξι  (6) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, ενώ δεν συμμετείχαν στην 
συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 
1) Μαρία Σταυροπούλου, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Μιχάλης Κυριακόπουλος και 
4)Παναγιώτης Μάρκου τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Για το αντικείμενο: «Περί παραχώρησης τμήματος πλατείας έμπροσθεν Ι.Ν 

Υπαπαντής της Κοινότητας Καμαρών, στον Προοδευτικό Σύλλογο Καμαρών 

«Απόλλων» για τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου δέντρου.». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  και 
στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καμαρών μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 14/2021 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία αποφασίζει και 
επιτρέπει στον Προοδευτικό Σύλλογο Καμαρών «ΑΠΟΛΛΩΝ» να στολίσει το 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο σε τμήμα της πλατείας μπροστά από τον Ιερό Ναό 
Υπαπαντής στις Καμάρες. 

 

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

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

Α)είδε την υπ’ αριθ. 14/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καμαρών, 
Β)το αίτημα του κ. Αντώνιου Τσαλπατούρου Προέδρου του Προοδευτικού Συλλόγου 
Καμαρών,  έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010)  και μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρηση τμήματος 

της πλατείας έμπροσθεν Ι.Ν Υπαπαντής, της Κοινότητα Καμαρών Δήμου Αιγιαλείας, 
στον Προοδευτικό Σύλλογο Καμαρών «ΑΠΟΛΛΩΝ», προκειμένου να τοποθετηθεί  
εορταστικός διάκοσμος - δέντρο εν όψει των Χριστουγέννων.  

Οι διοργανωτές θα αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη της ασφάλειας των 
πολιτών και την μέριμνα ώστε μετά  ο  χώρος να επανέλθει άμεσα. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 156/2021 
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