
1 
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας  
16 Νοεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  136 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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 
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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 συνεδρίαση 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 στη 

συνεδρίαση, 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  πραγματοποίησης εργασιών πλακόστρωσης 

οδού με σκαλοπάτια στη γειτονιά «Αγγελετέικα» της Κοινότητας Ακράτας».   

      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.:  34096/27-8-2021 έγγραφό του μας γνωρίζει σχετικά με το θέμα τα 
εξής: 
    «Σε συνέχεια του σχετικού και ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας τεχνικού 

υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά για την 

υλοποίηση εργασιών πλακόστρωσης στην οδό με σκαλοπάτια ανάμεσα στις 

ιδιοκτησία Κωνσταντίνας Αδαμάκη και Δημητρίου Βασιλείου και στην ιδιοκτησία 

Νικόλαου Παπαδιαμαντόπουλου στη γειτονιά «Αγγελετέικα» της Κ. Ακράτας, 

εμβαδού περίπου (10,40μ. × 2,00μ.) = 20,80τ.μ. Η πλακόστρωση θα γίνει από 

ακανόνιστες πλάκες Καρύστου με άσπρο αρμό, όπως είναι και  

το υπόλοιπο κομμάτι της οδού, το οποίο έχει κατασκευαστεί παλαιότερα από την 

ίδια την αιτούσα και με πρόβλεψη για την απορροή των ομβρίων προς την πλευρά 

της ιδιοκτησίας Νικολάου Παπαδιαμαντόπουλου.  

Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από την αιτούσα, υπό την επίβλεψη 

της Υπηρεσίας μας, ύστερα από συνεννόηση.  

Παρακαλείται η Κοινότητα Ακράτας για τη λήψη σχετικής Απόφασης επί του θέματος  

και όπως την αποστείλει στην Ε.Π.Ζ. του Δήμου μας και να την κοινοποιήσει στην 

Υπηρεσία μας». 
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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. 34096/27-8-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – 
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τις συνημμένες σε αυτό φωτογραφίες,   Β) την 
αριθ. 18/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ακράτας σύμφωνα με την οποία 
αποφάσισε την αποδοχή του αιτήματος εργασιών για  πλακόστρωση οδού στην 
περιοχή Αγγελετέικα στην Κοινότητα , Γ)το αίτημα της κας Κωνσταντίνα Αδαμάκη     
έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010),  μετά από διαλογική συζήτηση                                                 

 
  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση υλοποίησης 
εργασιών πλακόστρωσης στην οδό με σκαλοπάτια, ανάμεσα στις ιδιοκτησία 
Κωνσταντίνας Αδαμάκη και Δημητρίου Βασιλείου και στην ιδιοκτησία Νικόλαου 
Παπαδιαμαντόπουλου, στη γειτονιά «Αγγελετέικα» της Κοινότητας  Ακράτας του Δήμου 
Αιγιαλείας, εμβαδού περίπου (10,40μ. × 2,00μ.) = 20,80τ.μ. 

Η πλακόστρωση θα γίνει από ακανόνιστες πλάκες Καρύστου με άσπρο αρμό, 
όπως είναι και το υπόλοιπο κομμάτι της οδού, το οποίο έχει κατασκευαστεί παλαιότερα 
από την ίδια την αιτούσα και με πρόβλεψη για την απορροή των ομβρίων προς την 
πλευρά της ιδιοκτησίας Νικολάου Παπαδιαμαντόπουλου.  

Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από την αιτούσα, υπό την 
επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ύστερα από 
συνεννόηση.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  136/2021. 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΦΑΣΗ  137 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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 συνεδρίαση 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 

συνεδρίαση, 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 πραγματοποίησης εργασιών κατασκευής 

βρύσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου στη γειτονιά «Σπυρακέικα», 

στον Άγιο Γεώργιο Κοινότητας Ακράτας».   

      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 Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με 
το υπ’ αριθ. πρωτ.:  37290/16-9-2021 μας διαβίβασε το υπ’ αριθ. 25653/12-7-2021 
έγγραφό του σχετικά με το θέμα που έχει εξής: 
    «Σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος και ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας 

τεχνικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά 

για την υλοποίηση εργασιών κατασκευής βρύσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος 

χώρου – επένδυση με πέτρα υπάρχοντος τοιχείου στη γειτονιά «Σπυρακέικα», στον 

Άγιο Γεώργιο Ακράτας. 

Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τους αιτούντες, υπό την 

επίβλεψη της Υπηρεσίας μας, ύστερα από συνεννόηση. 

Παρακαλείται η Κοινότητα Ακράτας για τη λήψη σχετικής Απόφασης για ορθή 

επανάληψη της υπ’ αρ. 12/2021 Απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της με την 

προσθήκη του περιβάλλοντος χώρου – επένδυση με πέτρα υπάρχοντος τοιχείου 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)τα υπ’ αριθ. 37290/16-9-2021 & 25653/12-7-2021 έγγραφα του τμήματος 



3 
 

Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Β)την υπ’ αρ. πρωτ.: 20189/10-6-
2021 αίτηση κατοίκων όμορων της γειτονιάς «Σπυρακέικα», στον Άγιο Γεώργιο 
Ακράτας, Γ)το υπ’ αρ. πρωτ.: 27/25-5-2021 έγγραφο της Κοινότητας Ακράτας για 
διαβίβαση της υπ’ αρ. 12/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της, Δ)το υπ’ αρ. πρωτ.: 
71/7-9-2021 έγγραφο της Κοινότητας Ακράτας για διαβίβαση της υπ’ αρ. 14/2021 
Απόφασης του Συμβουλίου της,     έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  μετά από διαλογική συζήτηση                                                 

 
  ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση υλοποίησης 
εργασιών κατασκευής βρύσης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου – επένδυση με 
πέτρα υπάρχοντος τοιχείου, στη γειτονιά «Σπυρακέικα», στον Άγιο Γεώργιο της 
Κοινότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας. 

Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τους αιτούντες, υπό την 
επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ύστερα από 
συνεννόηση. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  137/2021. 
 

              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  
16 Νοεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  138 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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 
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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 συνεδρίαση έξι (6) από τα εννέα (9) 

Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010,  ενώ δεν συμμετείχαν 

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

Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 3)Παναγιώτης 

Μάρκου  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης του Μνημείου της 

Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας, στο πάρκο των Υψηλών Αλωνίων της 

Κοινότητας Αιγίου».   

      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, 
Ο Σύλλογος «Προναία Αθηνά» μέσω της Προέδρου του κα. Σοφίας 

Μιχαλοπούλου κατέθεσε αιτήματα στο Δήμο μας (υπ’ αριθ. πρωτ.: 7771/2020, 
6809/2020,  28203/2020) που αφορούν την κατασκευή και τοποθέτηση ενός 
Μνημείου για την Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας στο πάρκο των Υψηλών 
Αλωνίων και στη συνέχεια ακολούθησε αλληλογραφία των αρμόδιων τμημάτων του 
Δήμου ως κάτωθι:  

Το Τμήμα Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το 
υπ’ αριθ. πρωτ: 15610/29-7-2020 έγγραφό του : 

«Θέμα: Υποβολή φακέλου για το μνημείο της Μυστικής Συνέλευσης της 
Βοστίτσας 
Σχετ.: 1) Η υπ’ αρ. πρωτ.: 7771/17-3-2020 έγγραφο της κας. Σοφίας 
Μιχαλοπούλου, προέδρου του συλλόγου «Προναία Αθηνά». 
2) Το υπ’ αρ. πρωτ.: 168/3-6-2020 έγγραφο της Κοινότητας Αιγίου για 
διαβίβαση της υπ’ αρ. 32/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της 
 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προκειμένου η Υπηρεσία μας 
να γνωμοδοτήσει για την τοποθέτηση του μνημείου της Μυστικής 
Συνέλευσης της Βοστίτσας στο πάρκο των Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο, 
παρακαλείστε για την κατάθεση φακέλου ο οποίος τα περιλαμβάνει τα 
κάτωθι: 
α) Το σκεπτικό – στόχο της δωρεάς. 
β) Το σκεπτικό ή τα βιογραφικά στοιχεία του έργου. 
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γ) Βιογραφικό σημείωμα του γλύπτη και πληροφορίες για την φιλοτέχνηση 
του συγκεκριμένου γλυπτού έργου (χρονολογίες, διακρίσεις, αρίθμηση 
έργου κλπ). 
δ) Τεχνική περιγραφή του γλυπτού έργου, με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά 
αυτού, στην οποία πρέπει να περιλαμβάνεται και τεχνική περιγραφή του 
βάθρου (μορφή, μέγεθος, υλικό, στατική – εάν απαιτείται – μελέτη του 
γλυπτού και του βάθρου, ανάλυση τρόπου στήριξης). Την τεχνική έκθεση 
συνοδεύουν φωτογραφίες του γλυπτού έργου ή του προπλάσματος και τα 
απαραίτητα σχέδια. Την τεχνική έκθεση υπογράφει υποχρεωτικά και ο 
καλλιτέχνης και 
 ε) Πρόταση του δωρητή για μία ή περισσότερες εναλλακτικές θέσεις 
τοποθέτησης του γλυπτού έργου και -εφόσον υπάρχει η δυνατότητα- σχέδιο 
χωροθέτησης, με συναίνεση σε κάθε περίπτωση του καλλιτέχνη αν είναι 
πρόσωπο διαφορετικό του δωρητή. Ο δωρητής, και ο καλλιτέχνης αν είναι 
πρόσωπο διαφορετικό του δωρητή, υποχρεούνται, εφόσον γίνει αποδεκτή 
η δωρεά, να συναινέσουν ότι αποδέχονται η θέση τοποθέτησης του 
γλυπτού έργου να αποφασισθεί τελικά από το Δήμο, ακόμα και αν είναι 
διαφορετική από την πρότασή τους 
Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Υπηρεσίας μας, απαιτείται και 
γνωμοδότηση από την Επιτροπή Κρίσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την οριστική τοποθέτηση, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Και στη συνέχεια με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 156/5-1-2021 έγγραφό του γνωμοδοτεί ως  
εξής:  

«Γνωμοδότηση για τοποθέτηση του μνημείου της Μυστικής 
Συνέλευσης της Βοστίτσας στο πάρκο των Υψηλών Αλωνίων. 

ΣΧΕΤ.: 1. Η με αρ. πρωτ.: 28203/23-10-2020 αίτηση της κας Σοφίας 
Μιχαλοπούλου.  

2. Το υπ' αρ. πρωτ.: 15610/29-7-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. 
3. Το υπ’ αρ. πρωτ.: 168/3-6-2020 έγγραφο της Κοινότητας Αιγίου για 

διαβίβαση της υπ’ αρ. 32/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της.  
4. Η υπ’ αρ. πρωτ.: 7771/17-3-2020 έγγραφο της κας. Σοφίας 

Μιχαλοπούλου, προέδρου του συλλόγου «Προναία Αθηνά».  
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, η Υπηρεσία μας 

διενήργησε επιτόπου αυτοψία στον εν λόγω χώρο στην αριστερή πλευρά 
της εισόδου του πάρκου Υψηλών Αλωνίων από την οδό Μητροπόλεως και 
γνωμοδοτεί θετικά για την τοποθέτηση του μνημείου της Μυστικής 
Συνέλευσης της Βοστίτσας στην εν λόγω θέση.  

Το παρόν διαβιβάζεται στο Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος – 
Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας για τη γνωμοδότηση επί του θέματος 
καθώς η εν λόγω θέση βρίσκεται σε χώρο πρασίνου.  
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Παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας για τη 
λήψη σχετικής Απόφασης». 
 
Στη συνέχεια το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ. 932/13-1-2021 σχετικό 
έγγραφό του το οποίο έχει ως κάτωθι:  

«Γνωμοδότηση για τοποθέτηση του μνημείου της Μυστικής Συνέλευσης 
της Βοστίτσας στο πάρκο των Υψηλών Αλωνίων  

Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 28203/23-10-2020 αίτηση της κας Σοφίας 
Μιχαλοπούλου 
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 15610/29-07-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 168/3-6-2020 έγγραφο της Κοινότητας Αιγίου για  
διαβίβαση της υπ ́αρ. 32/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της 
4. Η υπ’ αρ. πρωτ. 7771/17-03-2020 έγγραφο της κας Σοφίας Μιχαλοπούλου,  
προέδρου συλλόγου «Προναία Αθηνά» 
5. Η υπ ́ αρ. θετική γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για τοποθέτηση  
του μνημείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας στο πάρκο των  
Υψηλών Αλωνίων 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, περί τοποθέτησης του 
μνημείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας στο πάρκο των Υψηλών 
Αλωνίων Αιγίου, σας αναφέρουμε ότι:  

1. Η υπηρεσία μας δεν συμφωνεί για την τοποθέτηση του 
προαναφερόμενου μνημείου εντός χώρου πρασίνου. Σημειώνεται ότι, στην εν 
λόγω θέση που έχει υποδειχθεί, διέρχεται αρδευτικό σύστημα, που εξυπηρετεί 
τις ανάγκες άρδευσης χώρων πρασίνου του πάρκου.   

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)τα υπ’ αριθ. πρωτ: 15610/29-7-2020 & 156/5-1-2021 έγγραφα του τμήματος 
Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  Β) το υπ’ αριθ. πρωτ. 932/13-1-2021 
έγγραφο του  Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου,   Γ)την υπ’ αριθ. 32/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου με 
την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την τοποθέτηση του εν λόγω μνημείου σε θέση που 
θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία,   έλαβε υπόψη τα αιτήματα  υπ’ αριθ. πρωτ.: 
7771/2020, 6809/2020,  28203/2020 της Προέδρου κα. Σοφίας Μιχαλοπούλου του 
Συλλόγου «Προναία Αθηνά», 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 
Την περαιτέρω διερεύνηση από την γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής σχετικά με τις εγκρίσεις που απαιτούνται για την κατασκευή και τοποθέτηση 



5 
 

μνημείων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους αλλά και την καταλληλόλητα του εν 
λόγω μνημείου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 138/2021. 
 

             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  
16 Νοεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  139 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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 συνεδρίαση εξι (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 

συνεδρίαση, 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 ιδιωτικό χώρο 

στάθμευσης στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου, περιοχή Συνοικισμού Νικολάου 

Πλαστήρα της Κοινότητας Αιγίου».   

      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 Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με 
το υπ’ αριθ. πρωτ.:  29556/2-8-2021 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω θέμα, 
γνωμοδοτεί ως εξής: 
     «Σε συνέχεια της σχετικής αίτησης 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 Νικολάου Καφούσια, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στον 

Συνοικισμό Νικολάου Πλαστήρα, στο Αίγιο, του Δήμου Αιγιαλείας. 

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

στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας επί της οδού Αγίου 

Κωνσταντίνου, όπως και στη συνημμένη φωτογραφία. 

Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με τοποθέτηση κίτρινης 

διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 2,80 μέτρων για την απαγόρευση της 

στάσης – στάθμευσης. 

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

οποία θα αναγράφεται ο αριθμός απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 

(ΕΠΖ).  

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος 

κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία μας. 
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Παρακαλείται η Κοινότητα Αιγίου για την λήψη σχετικής απόφασης επί του 

θέματος και όπως την αποστείλει στην ΕΠΖ 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. πρωτ.: 29556/2-8-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – 
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Β)το αίτημα του κ. Καφούσια Νικόλαου, Γ) την υπ’ 
αρ. 73/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου,   έλαβε υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010),  του αρθρ. 5 περ. 13α & 
αρθρ. 18 του Ν.4623/19 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 σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης 

ιδιοκτησίας Καφούσια Νικόλαου, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή 
Συνοικισμός της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με τις κάτωθι παρεμβάσεις: 

1) απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας 
επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, όπως και στη συνημμένη φωτογραφία για 
την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο στάθμευσης 

2) τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 2,80 
μέτρων  

3) τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40 σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία θα 
αναγράφεται ο αριθμός απόφασης της ΕΠΖ.  

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  139/2021. 
 

              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  
16 Νοεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  140 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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 συνεδρίαση 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 

συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 

1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου  τακτικά 

Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης 

στην οδό Τριανταφυλλοπούλου 9Α, στη Κοινότητα Αιγίου και απαγόρευση 

στάσης –στάθμευσης έναντι αυτού».   

      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 Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας με 
το υπ’ αριθ. πρωτ.: 29558/2-8-2021 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω θέμα 
γνωμοδοτεί ως εξής: 
     «Σε συνέχεια της 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 Χρυσούλας Μούσκα, στην οδό Τριανταφυλλοπούλου 9Α, 

στο Αίγιο, του Δήμου Αιγιαλείας. 

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

στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας επί της οδού  

Τριανταφυλλοπούλου και έναντι αυτού, όπως φαίνεται και στις συνημμένες 

φωτογραφίες. 

Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με τοποθέτηση κίτρινης 

διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 4,40 μέτρων έμπροσθεν του 

προσώπου της ιδιοκτησίας και σε μήκος 7,40 μέτρων έναντι αυτού, για την 

απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης. 

Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση δυο πινακίδων P-40, σε ευδιάκριτο σημείο, μιας 

έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας και μιας έναντι αυτού στις οποίες 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. 
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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. πρωτ.: 29558/2-8-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – 
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Β)το αίτημα του κ. Βασίλειου Νικολάου,  Γ)την υπ’ 
αρ. 74/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου με την οποία γνωμοδοτεί 
θετικά,   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 άδεια εισόδου – εξόδου προς το χώρο στάθμευσης σε 
ιδιοκτησία Χρυσούλας Μούσκα, στην οδό Τριανταφυλλοπούλου 9Α, της Κοινότητας 
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, με τις κάτωθι παρεμβάσεις: 

1) απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας 
επί της οδού  Τριανταφυλλοπούλου και έναντι αυτού, όπως φαίνεται και στις 
συνημμένες φωτογραφίες, για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο στάθμευσης 

2) τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 4,40 
μέτρων έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας και σε μήκος 7,40 μέτρων 
έναντι αυτού, για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης. 

3) τοποθέτηση δυο πινακίδων P-40, σε ευδιάκριτο σημείο, μιας έμπροσθεν του 
προσώπου της ιδιοκτησίας και μιας έναντι αυτού στις οποίες θα αναγράφεται 
ο αριθμός απόφασης της Ε.Π.Ζ. 

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 140/2021. 
 

              Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  141 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 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 
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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 συνεδρίαση 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 συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 
3)Παναγιώτης Μάρκου  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη κοπής πεύκου επί ημιυπαίθριου 

χώρου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Αιγαλείας, στην οδό Μητροπόλεως 

40-42».   

      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 Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 43227/21-10-2021 έγγραφό του  σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα μας γνωρίζει τα εξής:  

«Σε συνέχεια σχετικής αίτησης η οποία αφορά στην κοπή πεύκου επί 
ημιυπαίθριου χώρου σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Αιγιαλείας, στην οδό 
Μητροπόλεως 40- 42, σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της 37720/10-09-
2021 αίτησης, Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, απόσπασμα χάρτη θέασης 
ορθοφωτογραφιών εντοπισμού της θέσης του εν λόγω δέντρου και φωτογραφικό 
υλικό, και παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης. 

 «Τεχνική Έκθεση  
Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ.: 37720/10-9-2021 σχετικής αιτήσεως η 

οποία αφορά στην κοπή ενός πεύκου επί ημιυπαίθριου χώρου σε ακίνητο 
ιδιοκτησίας του Δήμου Αιγιαλείας, στην οδό Μητροπόλεως 40-42 (κατάστημα 
Buzz) σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία την Δευτέρα 
18/10/2021. 

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε πως το πεύκο που φύεται στο σημείο 
αναπτύσσει διχαλωτά δυο μοναδικούς μεγάλους κλάδους οι οποίο εξέχουν του 
σκέπαστρου του καταστήματος. Οι κλάδοι εκπτύσσονται ακριβώς από το ίδιο 
σημείο του κορμού με αποτέλεσμα η ένωση τους λόγω φυσιολογίας να είναι 
αδύναμη και να κινδυνεύει το δέντρο να σχιστεί στα δύο. Απόδειξη των 
δυνάμεων απόσχισης που ασκούνται από τους κλάδους στο σκέπαστρο είναι ότι 
το τελευταίο έχει αρχίσει πλέον και βάζει νερά στο σημείο επαφής, που σημαίνει 
πως πιθανά αποσταθεροποιείται η κατασκευή του.  
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Τέλος ο ένας από τους δυο κλάδους του δέντρου εξέχει πάνω από το 
πεζοδρόμιο με την βλάστηση του να περιπλέκεται έντονα με καλώδια του 
δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους και λόγους προστασίας της δημόσιας 
περιουσίας αλλά και ασφάλειας των θαμώνων του καταστήματος αλλά και 
διερχομένων πεζών στο πεζοδρόμιο εξωτερικά του καταστήματος, συνίσταται η 

κοπή του ». 
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. 43227/21-10-2021 έγγραφό του τμήματος Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου με συνημμένη Τεχνική Έκθεση και 
φωτογραφίες, Β)την αίτηση του κ. Φώτη Παπαναστασόπουλου που λειτουργεί το 
κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος στο εν λόγω δημοτικό ακίνητο,  έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010)  και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

                              ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή ενός δέντρου (πεύκου) που βρίσκεται σε δημοτικό 

ακίνητο, οπού λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Buzz), επί της 
οδού Μητροπολεως 40-42, στην Κοινότητα Αγίου Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με 
την Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. 
Προστασίας του Δήμου, λόγω επικινδυνότητας και προστασίας της δημόσιας 
περιουσίας. 

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

   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 141/2021. 
 

         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  
16 Νοεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  142 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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

Ε.Π.Ζ κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 3)Παναγιώτης 

Μάρκου  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη κοπής κυπαρισσιών που βρίσκονται 

εντός του Κοινοτικού Κοιμητηρίου Αμπέλου Δήμου Αιγιαλείας».   

      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 Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 31279/27-11-2021 έγγραφό του μας διαβίβασε Τεχνική 
Έκθεση  σχετικά με το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:  

«Τεχνική Έκθεση  

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 19/77/2020 και ημέρα Πέμπτη, 

διαπιστώθηκε πως εντός του Κοιμητηριού της Κοινότητας Αμπέλου και 

περιμετρικά του χώρου φύονται έξι κυπαρίσσια. Όλα τα δέντρα είναι υγιή, ψηλά 

και εύρωστα. Δεν παρουσιάζουν κάποιο σημάδι φθοράς ή ασθένειας. Ωστόσο δύο 

από αυτά δημιουργούν πρόβλημα στον μαντρότοιχο του κοιμητηρίου, καθώς 

αναπτύσσονται εφαπτόμενα σε αυτόν. Συγκεκριμένα το κυπαρίσσι που φύεται 

μόνο του στο βόρειο τμήμα του χώρου έχει προκαλέσει διάρρηξη στη μάντρα ενώ 

και στο νότιο τμήμα το δεύτερο δέντρο από πάνω, έχει προκαλέσει ρήγμα στον 

μαντρότοιχο το οποίο είναι αρκετά μεγάλο με αποτέλεσμα να παρουσιάζει κλίση 

(ο τοίχος).  

Ως εκ τούτου και προς αποφυγή μεγαλύτερης ζημιάς συνίσταται η κοπή 

των δυο αυτών δέντρων ώστε να αποφύγουμε μεγαλύτερες ζημιές στα τοιχία οι 

οποίες δύσκολα μπορούν πλέον να αποκατασταθούν. 

 Επιπλέον η Υπηρεσία θα παρακολουθήσει και την ανάπτυξη των 

υπολοίπως δέντρων έτσι ώστε εάν διαπιστωθεί μετά την απομάκρυνση των 

υπολοίπων δυο, τα οποία αυτά  φαίνεται να πιέζουν την κατασκευή, ότι 

προκαλούν βλάβες, να προβεί στις ενέργειες για την κοπή τους». 
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε: Α)το 
υπ’ αριθ. 31279/27-11-2021 έγγραφό του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 
Πολ. Προστασίας του Δήμου με την συνημμένη Τεχνική Έκθεση και  φωτογραφίες  
Β)το υπ’ αριθ. 29457/10-11-2020 αίτημα του Προέδρου της Κοινότητας Αμπέλου,   
έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010) και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & 
α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 
όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, 
μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή δυο δέντρων (κυπαρίσσια) που βρίσκονται περιμετρικά 

του κοιμητηρίου της Κοινότητας Αμπέλου Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα το ένα 
φύεται στο βόρειο τμήμα του χώρου  και το δεύτερο δέντρο από πάνω στο νότιο 
τμήμα, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου. 

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

   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 142/2021. 
 

         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  
16 Νοεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  143 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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 
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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 συνεδρίαση 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 

στη συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ 

κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου  

τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη  κοπής τριών δέντρων (πεύκων) που 

φύονται στην περιοχή της Κοινότητας Κραθίου και συγκεκριμένα στην πλατεία 

η οποία είναι παραχωρημένη από τον ΟΣΕ στην Κοινότητα».   

      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 Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 7606/17-3-2020 έγγραφό του μας διαβίβασε Τεχνική 
Έκθεση  σχετικά με το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:  

«Τεχνική Έκθεση  

Το Σάββατο 14/03/2020, στην περιοχή της Κοινότητας Κραθίου και 

συγκεκριμένα στο άλσος- πλατεία στην περιοχή Πλατάνια (χώρος που έχει 

παραχωρηθεί από τον ΟΣΕ), πεύκο το οποίο δεν παρουσίαζε κανένα απολύτως 

σημάδι φθοράς, έπεσε κατά τις βραδινές ώρες. Κατά την αυτοψία που 

πραγματοποιήθηκε Κυριακή 15/03/2020, διαπιστώθηκε ότι το ζωντανό, 

λειτουργικό ριζικό σύστημα του εν λόγω δέντρου ήταν περιορισμένο σε ποσοστό 

30 %. Επιπλέον, το εν λόγω δέντρο αναπτυσσόταν σε χώρο όπου υπάρχει 

εγκατεστημένος αρδευόμενος χλοοτάπητας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα δέντρα 

που αναπτύσσονται σε τέτοιες συνθήκες, να σχηματίζουν επιφανειακό 

(«τεμπέλικο») ριζικό σύστημα καθώς δεν αναζητούν νερό σε βαθύτερα στρώματα. 

Το πιο σοβαρό όλων είναι ότι το εν λόγω δέντρο, έπεσε σε συνθήκες πλήρους 

νηνεμίας- ηρεμίας. Ως εκ θαύματος, δεν υπήρξε ατύχημα- δυστύχημα, ενώ έχουν 

καταγραφεί φθορές σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και δεδομένου ότι στον εν λόγω χώρο 

αναπτύσσονται τρία ακόμα πεύκα, ίδιας ηλικίας υπό ίδιες συνθήκες, κρίνεται 

επιβεβλημένη και άμεση η κοπή και η απομάκρυνση των εν λόγω δέντρων.  
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Ως περιβαλλοντικό αντιστάθμισμα αλλά και για την αισθητική αναβάθμιση 

της πλατείας, η Υπηρεσία θα προβεί στην δενδροφύτευση του εν λόγω χώρου με 

φυλλοβόλα και αειθαλή δέντρα». 

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. 7606/17-3-2020 έγγραφό του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. 
Προστασίας του Δήμου με την συνημμένη Τεχνική Έκθεση και  φωτογραφίες,  Β)την 
υπ’ αριθ. 2/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κραθιου,   έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010)  και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή δυο δέντρων (πεύκα) που βρίσκονται στο άλσος- 

πλατεία στην περιοχή Πλατάνια (χώρος που έχει παραχωρηθεί από τον ΟΣΕ), στην 
Κοινότητα Κραθίου του Δήμου Αιγιαλείας και την δενδροφύτευση με άλλα  φυλλοβόλα 
και αειθαλή δέντρα,  σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς τμήματος 
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου. 

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

   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 143/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  
 



1 
 

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής  Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας  
16 Νοεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  144 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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 
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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 συνεδρίαση 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 συνεδρίαση, 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  δενδροφύτευσης παρτεριού που βρίσκεται 

στη πλατεία μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Ροδιάς».   

      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 Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 42936/19-10-2021 έγγραφό του σχετικά με 
το ανωτέρω θέμα, το οποίο έχει ως εξής:  

«Αποστολή της 10/2021 Απόφασης Συμβουλίου ΤΚ Ροδιάς 

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 40376/5-10-2021 έγγραφο της Κοινότητας Ροδιάς  

2. Η 10/2021 απόφαση της Κοινότητας Ροδιάς 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής απόφασης η οποία αφορά 

δενδροφύτευση παρτεριού που βρίσκεται στην πλατεία μπροστά από το Δημοτικό 

Σχολείο Ροδιάς σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία δεν έχει καμία αντίρρηση για την 

ανωτέρω ενέργεια. Ωστόσο συνιστάται η φύτευση δέντρων φυλλοβόλων ή 

αειθαλών καθώς οι φοίνικες του οποίους κάνει λόγο η απόφαση είναι ευαίσθητοι 

στο κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών ενώ και το πλάτος του χώρου δεν είναι 

ιδανικό για την ανάπτυξή τους.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία κοινοποιείται το παρόν 

παρακαλείται για την 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 

Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε: Α)το 
υπ’ αριθ. 42936/19-10-2021 έγγραφό του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. 
Προστασίας του Δήμου,   Β)την υπ’ αριθ. 10/2021 απόφαση του Συμβουλίου της 
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Κοινότητας Ροδιάς, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010)  και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 
περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-
2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και 
Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εγκρίνει την δενδροφύτευση παρτεριού που βρίσκεται στην πλατεία 
μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας  Ροδιάς του Δήμου Αιγιαλείας με 
την φύτευση δέντρων φυλλοβόλων ή αειθαλών,  σύμφωνα με την γνωμοδότηση του 
Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου. 

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

   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 144/2021. 
 

         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  
16 Νοεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  145 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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 
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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 συνεδρίαση 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 μελέτης σήμανσης, σε τμήμα της Οδού 

Αιόλου (από διασταύρωση της με τοπική Οδό Μέδουσας), έως την παραλία 

στην περιοχή της Κοινότητας Καμαρών».   

      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, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. 
πρωτ: 44150/27-10-2021 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω θέμα το οποίο έχει ως 
εξής:  
«Θέμα: Έγκριση μελέτης σήμανσης, σε τμήμα της Οδού Αιόλου (από διασταύρωση 
της με τοπική Οδό Μέδουσας) , έως την παραλία, στην περιοχή των Καμαρών . 
1. Το υπ’  αρίθμ. OΔΟ1511/ΤΕΞ-1568 έγγραφο ΕΡΓΟΣΕ Ο.Ε. , το οποίο έλαβε το υπ’ 
αρίθμ. 42714/19-10-2021 πρωτόκολλο στο Δήμο 
2. Η υπ’ αριθμ. 579/2013 σύμβαση εκτέλεσης του έργου :Μελέτη σήμανσης, σε 
τμήμα της Οδού Αιόλου (από διασταύρωση της με τοπική Οδό Μέδουσας), έως 
την παραλία ,στην περιοχή των Καμαρών 
3. Η με αρ. πρωτ. ΕΞ. 4776/21/05-07-2021 επιστολή ΕΡΓΟΣΕ 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σχετικά με την έγκριση 
μελετών σε τμήμα της Οδού Αιόλου (από διασταύρωση της με τοπική Οδό 
Μέδουσας) , έως την παραλία , στην περιοχή των Καμαρών. 
Παρακαλούμε το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Kαμαρών όπως εκφράσει τις απόψεις 
του επί του θέματος, και στη συνέχεια να τις προωθήσει στην Τ.Υ. , προκειμένου 
να γίνει σχετική εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για λήψη 
της προβλεπόμενης από το Άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας – Φ.Ε.Κ. 57Α΄/23–03–1999) απόφασης.–». 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καμαρών με την αριθ. 15/2020 απόφαση του, 

συμφωνεί και εγκρίνει την μελέτη σήμανσης σε τμήμα της οδού Αιόλου (από 
διασταύρωσης της με τοπική οδό Μέδουσας) έως την παραλία στην περιοχή των 
Καμαρών όπως αυτή αναφέρεται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα της ΕΡΓΟΣΕ».  
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

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

Α)το υπ’ αριθ. πρωτ: 44150/27-10-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών, 
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-1568/19-10-2021 
έγγραφο της Κ/Ξ Σήραγγας Παναγοπούλας, έλαβε υπόψη την Σύμβαση εκτέλεσης 
έργου 579/13 και την υπ’ αριθ. 15/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας 
Καμαρών, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική 
συζήτηση,   

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την μελέτη συμπληρωματικών υδραυλικών έργων,  την 

παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Καμαρών Δήμου 
Αιγιαλείας, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Υποδομής της Νέας Διπλής 
Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη  – Ψαθόπυργος από Χ.Θ. 91+500 
έως 113+000 και Σήραγγας Παναγοπούλας και την κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα 
με την ανωτέρω μελέτη.  

Η είσοδος των μονίμων κατοίκων θα επιτρέπεται ενώ η πρόσβαση στα 
αποκλεισμένα τμήματα των οδών θα εξυπηρετείται από το παρόδιο δίκτυο.  
  Η διάρκεια παράτασης των ανωτέρω θα είναι για έξι μήνες από την ημερομηνία 
έγκρισης της. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 145/2021. 
 

          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  
16 Νοεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  146 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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 
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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 συνεδρίαση 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 συνεδρίαση, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ 

κ.κ: 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μιχάλης Κυριακόπουλος, 3)Παναγιώτης Μάρκου  

τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη της κοπής πεύκων επί του 

περιβάλλοντα χώρου του Κοινοτικού Γραφείου Νικολαιΐκων Δήμου Αιγιαλείας».   

      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 Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3566/4-2-2021 έγγραφό του μας διαβίβασε Τεχνική 
Έκθεση  σχετικά με το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:  

«Τεχνική Έκθεση  

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 16/2020 απόφασης της Κοινότητας Νικολαιΐκων που 

αφορά στην κοπή πεύκων επί της πλατείας του Κοινοτικού Γραφείου, η Υπηρεσία 

προέβη σε αυτοψία την Τρίτη στις 2/2/2021.  

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι:  

 Α)στο δυτικό τμήμα του χώρου φύονται πέντε πεύκα πολύ κοντά το ένα στο άλλο. 

Τα εν λόγω δέντρα είναι υγιή και εύρωστα, ενώ η Υπηρεσία μας έχει προβεί κατά 

το παρελθόν στο κλάδεμα τους προκειμένου να περιοριστεί η κόμη τους. Ωστόσο 

ένα από αυτά (το τρίτο που βρίσκεται ακριβώς στη μέση), αναπτύσσεται με την 

κόμη του να είναι περιορισμένη ανάμεσα στα άλλα δυο καθώς η φύτευση είναι 

πυκνή. Το εν λόγω δέντρο παρουσιάζει αναδιάταξη του ριζικού του συστήματος με 

αποτέλεσμα αυτό να έχει σηκώσει τις πλάκες της πλατείας και να έχει καταστρέψει 

την δενδροδόχο, ενώ παρουσιάζει περιέλιξη των ριζών γύρω από το λαιμό του. Για 

λόγους τόσο ασφαλείας όσο και ομαλούς ανάπτυξης των υπολοίπων αλλά και για 

λόγους αισθητικής συνιστάται η κοπή του εν λόγω δέντρου προκειμένου τα 

υπόλοιπα να αποκτήσουν περισσότερο χώρο ανάπτυξης.   

Β) στην ίδια (δυτική) πλευρά της πλατείας το πρώτο πεύκο παρουσιάζει και αυτό 

αναδιάταξη του ριζικού του συστήματος με αποτέλεσμα να έχει ανασηκώσει την 

πλακόστρωση της πλατείας και να έχει προκαλέσει βλάβη στην δενδροδοχο. Το 
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δέντρο λόγω της θέσης του έχει χώρο ανάπτυξης. Ωστόσο συνίσταται η διάνοιξη 

του παρτεριού και η ενοποίηση με το διπλανό του, προκειμένου το δέντρο να 

αποκτήσει περισσότερο χώρο και να αποκατασταθούν οι βλάβες στις πλάκες. Κατά 

τις εργασίες αποκατάστασης της πλακόστρωσης θα ελεγχθεί το ριζικό σύστημα του 

δέντρου και η ανάπτυξη του εφόσον αποκαλυφθεί, έτσι ώστε αν παρουσιάζει 

βλάβη να κοπεί.  

Γ)στην ανατολική πλευρά της πλατείας το πρώτο δέντρο της αντίστοιχης συστάδας 

παρουσιάζει ανάλογη εικόνα με τα προηγούμενα. Έχει προκαλέσει ρήξη στην 

πλακόστρωση και στην δενδροδοχο ενώ παρουσιάζει κλίση. Το εν λόγω δέντρο 

φύεται εφαπτόμενο στην βρύση της πλατείας ενώ στο παρτέρι προς το νότο φύεται 

πλατάνι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο. Και τα δυο δέντρα (πλατάνι – πεύκο) 

αναπτύσσονται καταπιέζοντας το ένα το άλλο. Δεδομένου ότι και τα δυο είναι 

μεγάλου όγκου δέντρα και απαιτούν αρκετό χώρο για την ανάπτυξή τους, το πεύκο 

έχει προκαλέσει βλάβες στο σημείο ενώ παρουσιάζει και μικρή κλίση, προτείνεται 

η κοπή του, προκειμένου και το πλατάνι να αποκτήσει χώρο και να αναπτυχθεί.  

Συμπερασματικά προτείνεται η κοπή δυο δέντρων, ένα στην ανατολική 

πλευρά και ένα στην δυτική, ο έλεγχος κατά τις εργασίες επιδιόρθωσης του τρίτου 

δέντρου, η ενοποίηση των παρτεριών στην πλατεία, είτε συνολικά είτε ανά ομάδες 

και η αποκατάσταση των βλαβών στην πλακόστρωση, με την συνδρομή της Δ/νσης 

Τεχνικών υπηρεσιών 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. πρωτ: 3566/4-2-2021 έγγραφό του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 
Πολ. Προστασίας του Δήμου με την συνημμένη Τεχνική Έκθεση Β)την υπ’ αριθ. 
16/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νικολαιΐκων,   έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010)  και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                  
                                ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή δυο δέντρων (πεύκα) που φύονται επί της πλατείας του 

Κοινοτικού Γραφείου Νικολαιΐκων, ένα στην ανατολική πλευρά και ένα στην δυτική 
πλευρά αυτής, τον έλεγχο (κατά τις εργασίες επιδιόρθωσης) του τρίτου δέντρου, την 
ενοποίηση των παρτεριών στην πλατεία, είτε συνολικά είτε ανά ομάδες και την 
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αποκατάσταση των βλαβών στην πλακόστρωση, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση 
του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου. 

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη και επίβλεψη του 
Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου με 
την συνδρομή της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας. 

   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 146/2021. 
 

         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  
16 Νοεμβρίου  2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  147 
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 δεκαέξι (16) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε Τακτική 

συνεδρίαση, δια ζώσης μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 46383/11-11-2021 

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 συνεδρίαση 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 

συνεδρίαση, 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 καθρεπτών στην Κοινότητα Τεμένης».   

      Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 14ο 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.:  45544/8-11-2021 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω θέμα 
γνωμοδοτεί ως εξής: 
     «Σε συνέχεια του σχετικού  και ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας τεχνικού 

υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Δεν προβλέπεται από τον Κώδικα οδικής κυκλοφορίας η τοποθέτηση καθρέπτη και 

ως εκ τούτου δεν καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτησή τους. 

2. Παρόλα αυτά, μετά από αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε 

ότι η τοποθέτηση καθρεπτών:  α) στη στροφή Θεοδ. Καρούτζου, β) έξω από οικία Κ. 

Κουδούνα, γ) απέναντι από οικία Χρύσανθου Ρίζου και δ) έξω από οικία Μάνθας 

Ρωμανού, στην Κ. Τεμένης, όπως φαίνεται στις συνημμένες αεροφωτογραφίες της 

ανωτέρω σχετικής Απόφασης της Κ. Τεμένης, θα αυξήσει την ορατότητα και για το 

λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτησή των καθρεπτών στις ανωτέρω συγκεκριμένες 

θέσεις. 

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

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

προγραμματισμός των συνεργείων μας. 

Παρακαλείται η Ε.Π.Ζ. για τη λήψη σχετικής απόφασης επί του θέματος» 

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

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

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

Α)το υπ’ αριθ. πρωτ.: 45544/8-11-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – 
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ: 42247/15-10-2021 διαβιβαστικό 
της απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Τεμένης,   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 καθρεπτών στην Κοινότητα Τεμένης Δήμου 

Αιγιαλείας, για την ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων, στα κάτωθι σημεία όπως 
φαίνεται και στις συνημμένες αεροφωτογραφίες:  

-  στη στροφή Θεοδ. Καρούτζου,  
-  έξω από οικία Κ. Κουδούνα, 
- απέναντι από οικία Χρύσανθου Ρίζου  
- έξω από οικία Μάνθας Ρωμανού, 
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, με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου 
τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 147/2021. 
 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ  
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