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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  1 
 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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 προσήλθε το τακτικό 
Μέλος, κ. Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος  λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 

Σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 76 του Ν. 4555/2018 «Συγκρότηση και 
Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Αντικατάσταση του 
αρθ. 74 του Ν.3852/2010» και την αριθ. 932/96599/29-12-2021 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ορίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην 
πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή 
ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της ΕΠΖ - Δήμαρχος προτείνει για το αξίωμα του 
Αντιπροέδρου τον Δημ. Σύμβουλο – Μέλος της ΕΠΖ κ. Βασίλειο Χριστόπουλο, ο 
οποίος και αποδέχτηκε την πρόταση. 

Μετά τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής να εκλέξουν 
τον Αντιπρόεδρο με φανερή ψηφοφορία. 
        Ο  Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε οκτώ (8) ψήφους όσες και τα παρόντα μέλη,  
ο κ. Βασίλειος Χριστόπουλος  και σύμφωνα με το ανωτέρω αποτέλεσμα, 

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ    
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος  – μέλος της ΕΠΖ κ. Βασίλειος Χριστόπουλος, έως 31/12/2023. 
 
Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την εκλογή στον 
Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση 
του Ελεγκτή Νομιμότητας), ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη 
ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών 
από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο 
αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2022 
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΦΑΣΗ  2 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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 προσήλθε το τακτικό 
Μέλος, κ. Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος  λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης  κίτρινης διαγράμμισης – 
χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Νικ. Σολιώτη στην Κοινότητα 
Αιγίου». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
        Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 

43402/22.10.2021 εγγράφου του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 

Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, μας απέστειλε την αριθ. 

102/2021 απόφαση του με την οποία αποφάσισε και «Γνωμοδοτεί αρνητικά για 

την κίτρινη διαγράμμιση – χορήγηση θέσης στάθμευσης στην Χριστίνα 

Παππά, στην οδό Νικ. Σολιώτη 15, στο Αίγιο, διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

πρωτ. 43402/22.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – 

Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, δεν υπάρχει χώρος 

στάθμευσης στο κτίριο, που να αποδεικνύεται  από τα εγκεκριμένα σχέδια 

της άδειας οικοδομής». 

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. 102/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 43402/22.10.2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου προς την Κοινότητα Αιγίου με το οποίο  ύστερα από αυτοψία 
που πραγματοποιήθηκε από τεχνικό υπάλληλο της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί αρνητικά,   
έλαβε υπόψη την αίτηση της ενδιαφερομένης,   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 



 3 

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 απορρίψει το αίτημα της κας Χριστίνας Παπά, περί χορήγησης θέσης 

στάθμευσης και τοποθέτησης κίτρινης διαγράμμισης, στην οδό Νικ. Σολιώτη 15, στην 
Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του αρμόδιου 
τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 3 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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 προσήλθε το τακτικό 
Μέλος, κ. Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος  λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της 
οδού Μητροπόλεως 73  στην Κοινότητα Αιγίου». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
        Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 

41710/13.10.2021 εγγράφου του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 

Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, μας απέστειλε την αριθ. 

102/2021 απόφαση του με την οποία αποφάσισε και «Γνωμοδοτεί αρνητικά για τη 

χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ  στην κα Βαρβάρα Χρυσανθοπούλου, 

στην οδό Μητροπόλεως 73, στο Αίγιο, διότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

41710/13.10.2021 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 

Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, α) δεν προκύπτει το ανωτέρω ποσοστό 

αναπηρίας (άνω του 80%), λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω κανονιστικές 

αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, και β) δεν προκύπτει η σχέση εργασίας 

της κας Γεωργίας Χρυσανθοπούλου με την επιχείρηση με την επωνυμία 

«MAISON». 

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. 103/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 41710/13.10.2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου προς την Κοινότητα Αιγίου με το οποίο  ύστερα από αυτοψία 
που πραγματοποιήθηκε από υπάλληλο της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί αρνητικά,   έλαβε 
υπόψη την αριθ. 192/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου 
αποφασίστηκε ότι «εγκρίνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων 
χορηγείται ύστερα από αίτηση, μόνο σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), στους 
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ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν άδεια πολεοδομίας για παρκινγκ στην 
οικοδομή τους» και  την αριθ. 205/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου 
η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθ. 192/2007 «για το σκέλος που 
αφορά την χορήγηση θέσης στάθμευσης σε ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και στα άτομα 
με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% την αίτηση της 
ενδιαφερομένης,  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 απορρίψει το αίτημα της κας Βαρβάρας Χρυσανθοπούλου, περί 

χορήγησης θέσης στάθμευσης  ΑΜΕΑ, στην οδό Μητροπόλεως 73 στην Κοινότητα 
Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2021. 
 

         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 
1 Φεβρουαρίου 2022 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  4 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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  οκτώ  (8) 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 προσήλθε το τακτικό Μέλος, κ. 
Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος  λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης χορήγησης (αναπηρικής) θέσης στάθμευσης 
επί της οδού 25ης Μαρτίου 16 στην Κοινότητα Αιγίου». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
εκθέτει τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
        Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 41302/11-10-

2021 εγγράφου του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, 

Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 

Αιγιαλείας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, μας απέστειλε την αριθ. 104/2021 απόφαση 

του με την οποία αποφάσισε και «Γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση θέσης 

στάθμευσης (ΑΜΕΑ)  στην κα Στέλλα Οντατζόγλου, για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της, με οδηγό τον κ. Νεκτάριο Οντατζόγλου για το επιβατικό 

αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΑΧΙ 6292 επί του οδοστρώματος της οδού 

25ης Μαρτίου 16, έμπροσθεν της εισόδου της οικίας της αιτούσης στην 

Κοινότητα Αιγίου, η οποία έχει ποσοστό αναπηρίας που ανέρχεται σε ποσοστό 

100%, σύμφωνα με την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης 

αναπηρίας της Διεύθυνσης Αναπηρίας Ιατρικής Αξιολόγησης του ΕΦΚΑ της υπ’ 

αριθ.  09905-2018-2321/19-4-2018 Επιτροπής. 

       Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του 

οδοστρώματος, έμπροσθεν της εισόδου της οικίας της κας Στέλλας 

Οντατζόγλου, εμβαδού 11 τ.μ. μήκους 5,50 μ. και πλάτους 2,00 μ., ενώ θα 

τοποθετηθεί και πινακίδα επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός 

κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης (ΑΧΙ 6292) και  ο  αριθμός  της  

απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας,  με την οποία θα 

χορηγηθεί η θέση στάθμευσης. 

       Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες 

Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησης της εν 

λόγω θέσης στάθμευσης.  

      Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα που θα 

βαρύνουν τον αιτούντα». 
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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) την 
υπ’ αριθ. 104/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 
41302/11-10-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, 
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
προς την Κοινότητα Αιγίου με το οποίο  ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε 
από υπάλληλο της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί θετικά,   έλαβε υπόψη την αίτηση της 
ενδιαφερομένης και την  συνημμένη πιστοποίηση αναπηρίας υπ’ αριθ.  09905-2018-
2321/19-4-2018, τις αριθ. 192/2007  και 205/2008 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγίου,   τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης (αναπηρική), στην κα Στέλλα 

Οντατζόγλου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, με οδηγό τον κ. Νεκτάριο 
Οντατζόγλου για το επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΑΧΙ 6292, επί της 
οδού 25Ης Μαρτίου 16, στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και 
συγκεκριμένα με τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

 Οριοθέτηση της θέσης στάθμευσης με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος,  
έμπροσθεν της εισόδου της οικίας της κας Στέλλας Οντατζόγλου, εμβαδού 11 
τ.μ. μήκους 5,50 μ. και πλάτους 2,00 μ., 

 τοποθέτηση πινακίδας επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός 
κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης (ΑΧΙ 6292) και  ο  αριθμός  της  
απόφασης της ΕΠΖ του Δήμου Αιγιαλείας,  με την οποία θα χορηγηθεί η θέση 
στάθμευσης. 

              Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα που θα 
βαρύνουν τον αιτούντα. 
Παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας με απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας, την 
οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για περαιτέρω ενέργειες».   
Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίας 
του Δήμου Αιγιαλείας όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησης της εν λόγω θέσης 
στάθμευσης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  
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του Δήμου Αιγιαλείας 
1 Φεβρουαρίου 2022 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  5 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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 προσήλθε το τακτικό 
Μέλος, κ. Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος  λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιοκτησία επί 
της οδού Αγίου Αποστόλων 7 στην Κοινότητα Αιγίου». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 5ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
        Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 
42855/19.10.2021 εγγράφου του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, μας απέστειλε την αριθ. 
105/2021 απόφαση του με την οποία αποφάσισε και «Γνωμοδοτεί θετικά για την 
έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς την ιδιοκτησία του Ανδρέα 
Χρυσανθακόπουλου που βρίσκεται στην οδό Αγίων Αποστόλων 7, 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  
Αγίων Αποστόλων, όπως φαίνεται και στη επισυναπτόμενη φωτογραφία. 
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης να επιτευχθεί με   τοποθέτηση κίτρινης 
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος της οδού Αγίων Αποστόλων σε μήκος 3,50 
μέτρων έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας, για την απαγόρευση της στάσης 
– στάθμευσης. Η υπάρχουσα κίτρινη διαγράμμιση πρέπει να σβηστεί. 
Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, 
έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας στην οδό Αγίων Αποστόλων, στην οποία 
θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 
(Ε.Π.Ζ.).  
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος 
και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία μας. 

Τέλος παρακαλείτε η ΕΠΖ του Δήμου Αιγιαλείας για την ανάκληση της υπ’ 
αριθ. 126/10-12-2018 Απόφασής της «περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου προς 
τον ισόγειο χώρο, επί της οδού Αγίων Αποστόλων 7 στο Αίγιο, ιδιοκτησία του κ. 
Ανδρέα Χρυσανθακόπουλου, στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου 

Αιγιαλείας», λόγω έκδοσης νέας σχετικής πράξης». 
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) την 
υπ’ αριθ. 105/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 42855/19.10.2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου προς την Κοινότητα Αιγίου με το οποίο  ύστερα από αυτοψία 
που πραγματοποιήθηκε από υπάλληλο της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί θετικά,   Γ) έλαβε 
υπόψη την αίτηση του ενδιαφερομένου, Δ)τις αριθ. 192/2007  και 205/2008 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου, Ε) την αριθ. 126/2018 προηγούμενη 
απόφαση της ΕΠΖ, 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 
A. Την ανάκληση της αριθ.126/2018 απόφασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί 

έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου προς τον ισόγειο χώρο, επί της οδού Αγίων 
Αποστόλων 7 στο Αίγιο, ιδιοκτησία του κ. Χρυσανθακόπουλου Ανδρέα στη 
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 

B. Την έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου προς την ιδιοκτησία του 
Ανδρέα Χρυσανθακόπουλου που βρίσκεται στην οδό Αγίων Αποστόλων 7, 
στο Αίγιο, του Δήμου Αιγιαλείας με τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

- απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της 
ιδιοκτησίας επί της οδού Αγίων Αποστόλων, όπως φαίνεται και στη 
επισυναπτόμενη φωτογραφία, για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο 
στάθμευσης, 

- τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος της οδού Αγίων 
Αποστόλων σε μήκος 3,50 μέτρων έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας, 
για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης. 

- Διαγραφή της  υπάρχουσας κίτρινης διαγράμμισης 
- Τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, έμπροσθεν του 

προσώπου της ιδιοκτησίας στην οδό Αγίων Αποστόλων, στην οποία θα 
αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης Ε.Π.Ζ..  

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος 
και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2021. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 6 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στο σημείο αυτό  προσήλθε στη Συνεδρίαση  το τακτικό Μέλος, κ. Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος. 
  
Για το αντικείμενο: Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε ανοιχτό σταθμό 
στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μελετοπούλων 10 στην Κοινότητα Αιγίου» 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη 
συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
        Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 
42751/19.10.2021 εγγράφου του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, μας απέστειλε την αριθ. 
106/2021 απόφαση του με την οποία αποφάσισε και  «Γνωμοδοτεί θετικά για την 
έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Μελετοπούλων 10, στη Κοινότητα 
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από τον ανοιχτό 
σταθμό στάθμευσης ιδιοκτησίας κας Ευγενίας Γιούπη. 
Για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο στάθμευσης, προτείνεται η απαγόρευση 
στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας σε μήκος 6,00 μ., 
όπως φαίνεται και στο από μηνός Ιουλίου 2021 συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα του μηχανικού Απόστολου Ανδρουτσόπουλου. 
Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, επί της οδού Μελετοπούλων, 
σε ευδιάκριτο σημείο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.).  
Λόγω του ότι η κίτρινη διαγράμμιση επί της οδού Μελετοπούλων  συμπίπτει με την 
θέση των κάδων, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης για τη μεταφορά αυτών. Για το θέμα αυτό έχει ληφθεί η αριθ. 
96/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, σύμφωνα με την οποία η 
Κοινότητα γνωμοδότησε  θετικά για την μεταφορά των εν λόγω κάδων. 
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος 

και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία μας». 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

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

παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος είδε:  Α) την 
υπ’ αριθ. 106/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
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πρωτ. 42751/19.10.2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου προς την Κοινότητα Αιγίου με το οποίο  ύστερα από αυτοψία 
που πραγματοποιήθηκε από υπάλληλο της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί θετικά,   έλαβε 
υπόψη την αίτηση της ενδιαφερομένης με  συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα,    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 
1) Να εγκρίνει την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού Μελετοπούλων 

10, στη Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, για την είσοδο και έξοδο 
οχημάτων από τον ανοιχτό σταθμό στάθμευσης, ιδιοκτησίας κας Ευγενίας 
Γιούπη, με τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

 απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της 
ιδιοκτησίας σε μήκος 6,00 μ., όπως φαίνεται και στο από μηνός Ιουλίου 2021 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Απόστολου 
Ανδρουτσόπουλου για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο στάθμευσης 

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

2) Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την απομάκρυνση των κάδων 
απορριμμάτων  που βρίσκονται στην οδό Μελετοπούλων 10 και την τοποθέτηση 
τους από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου σε παρακείμενη θέση.   

 
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του 

αιτούντος και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2021. 
 

         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 
1 Φεβρουαρίου 2022 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  7 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στο σημείο αυτό  προσήλθε στη Συνεδρίαση  το τακτικό Μέλος, κ. Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος. 

 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιοκτησία που 
βρίσκεται επί της οδού Π. Χαραλάμπους 45 στην Κοινότητα Αιγίου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη 
συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
        Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 
45546/08.11.2021 εγγράφου του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, μας απέστειλε την αριθ. 
107/2021 απόφαση του με την οποία αποφάσισε και «Γνωμοδοτεί θετικά για την 
έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς την ιδιοκτησία του Παναγιώτη Στούρα που 
βρίσκεται στην οδό Π. Χαραλάμπους 45, 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 Π. 
Χαραλάμπους, όπως φαίνεται και στη επισυναπτόμενη φωτογραφία. 
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με   υποβάθμιση του 
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος της 
οδού Π. Χαραλάμπους σε μήκος 1,30 μέτρων έμπροσθεν του προσώπου της 
ιδιοκτησίας, για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης.  
Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, 
έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας στην οδό Π. Χαραλάμπους, στην οποία 
θα αναγράφεται ο αριθμός απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.).  
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος 

και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία μας». 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

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

παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος είδε:  Α) την 
υπ’ αριθ. 107/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 45546/08.11.2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου προς την Κοινότητα Αιγίου με το οποίο  ύστερα από αυτοψία 
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που πραγματοποιήθηκε από υπάλληλο της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί θετικά,   Γ)έλαβε 
υπόψη την αίτηση του ενδιαφερομένου και  τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του 
Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και 
παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν ιδιοκτησίας 

Παναγιώτη Στούρα που βρίσκεται στην οδό Π. Χαραλάμπους 45, στη Κοινότητα 
Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας με τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

1) απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της 
ιδιοκτησίας επί της οδού Π. Χαραλάμπους, όπως φαίνεται και στη 
επισυναπτόμενη φωτογραφία για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο 
στάθμευσης, 

2) Υποβάθμιση του πεζοδρομίου για την πρόσβαση στο χώρο 
στάθμευσης  

3) τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος της οδού Π. 
Χαραλάμπους σε μήκος 1,30 μέτρων έμπροσθεν του προσώπου της 
ιδιοκτησίας, για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης.  

4) τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, έμπροσθεν του 
προσώπου της ιδιοκτησίας στην οδό Π. Χαραλάμπους, στην οποία θα 
αναγράφεται ο αριθμός απόφασης της Ε.Π.Ζ..  

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος και 
κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 7/2021. 

 
         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 
1 Φεβρουαρίου 2022 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 8 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στο σημείο αυτό  προσήλθε στη Συνεδρίαση  το τακτικό Μέλος, κ. Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος. 

 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε ιδιοκτησία που 
βρίσκεται επί της οδού Άνοιξης και Ανθέων στη περιοχή Μεσσηνέζη της 
Κοινότητας Αιγίου». 

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, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. . 
41818/14.10.2021 εγγράφου του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, μας απέστειλε την αριθ. 
108/2021 απόφαση του με την οποία αποφάσισε και «Γνωμοδοτεί θετικά για την 
έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς την ιδιοκτησία του Ιωάννη Λάγαρου που 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Άνοιξης και Ανθέων, στο Μεσσηνέζη, 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 
Άνοιξης και επί της οδού Ανθέων, όπως φαίνεται στο από μηνός Μαρτίου 2020 
συνημμένο διάγραμμα δόμησης του μηχανικού Μιχάλη Κάλπη. 
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με   υποβάθμιση του 
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος της 
οδού Άνοιξης σε μήκος 3,50 μέτρων έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας και 
επί του οδοστρώματος της οδού Ανθέων σε μήκος 5,00 μέτρων έμπροσθεν του 
προσώπου της ιδιοκτησίας, για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης.  
Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, μιας 
έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας στην οδό Άνοιξης και μιας έμπροσθεν 
του προσώπου της ιδιοκτησίας στην οδό Ανθέων, στις οποίες θα αναγράφεται ο 
αριθμός απόφασης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.).  
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος 

και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Υπηρεσία μας». 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

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

παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος είδε:  Α) την 
υπ’ αριθ. 108/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
πρωτ. . 41818/14.10.2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου προς την Κοινότητα Αιγίου με το οποίο  ύστερα από αυτοψία 
που πραγματοποιήθηκε από υπάλληλο της Υπηρεσίας, γνωμοδοτεί θετικά,   Γ)έλαβε 
υπόψη την αίτηση του ενδιαφερομένου με το συνημμένο διάγραμμα δόμησης του 
μηχανικού Μιχάλη Κάλπη,  και  τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική 
συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν ιδιοκτησίας 

Ιωάννη Λάγαρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Άνοιξης και Ανθέων, στη 
περιοχή Μεσσηνέζη, της Κοινότητας  Αίγιου  Δήμου Αιγιαλείας με τις κάτωθι 
παρεμβάσεις:  

1) απαγόρευση στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν του προσώπου της 
ιδιοκτησίας επί της οδού Άνοιξης και επί της οδού Ανθέων, όπως φαίνεται στο 
από μηνός Μαρτίου 2020 συνημμένο διάγραμμα δόμησης του μηχανικού 
Μιχάλη Κάλπη για την ομαλή είσοδο – έξοδο στον χώρο στάθμευσης 

2)  υποβάθμιση του πεζοδρομίου για την ομαλή πρόσβαση στο χώρο 
στάθμευσης 

3) τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος της οδού Άνοιξης 
σε μήκος 3,50 μέτρων έμπροσθεν του προσώπου της ιδιοκτησίας και επί του 
οδοστρώματος της οδού Ανθέων σε μήκος 5,00 μέτρων έμπροσθεν του 
προσώπου της ιδιοκτησίας, για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης. 

4) τοποθέτηση δύο πινακίδων Ρ-40, σε ευδιάκριτο σημείο, μιας έμπροσθεν του 
προσώπου της ιδιοκτησίας στην οδό Άνοιξης και μιας έμπροσθεν του 
προσώπου της ιδιοκτησίας στην οδό Ανθέων, στις οποίες θα αναγράφεται ο 
αριθμός απόφασης της Ε.Π.Ζ..  

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος 
και κατόπιν συνεννόησης και επίβλεψης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2021. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας 
1 Φεβρουαρίου 2022 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  9 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Στο σημείο αυτό  προσήλθε στη Συνεδρίαση  το τακτικό Μέλος, κ. Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος. 

 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη κοπής ξερών δέντρων στο Κοιμητήριο 
Κοινότητας Παρασκευής». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 9ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 

Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 52544/19-12-2021 έγγραφό του σχετικά με 

το ανωτέρω θέμα με το οποίο μας γνωρίζει τα εξής:  

«Σε συνέχεια της σχετικής αίτησης της Κοινότητας Παρασκευής η Υπηρεσία προέβη σε 

αυτοψία την Τρίτη 14-12-2021. Κατά την αυτοψία καταγράφηκαν τέσσερα (4) ξερά δέντρα – 

κυπαρίσσια. Οι εργασίες κοπής και κλάδευσης των εν λόγω δέντρων για να εκτελεστούν με 

ασφάλεια απαιτούν τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος. Δεδομένου ότι η Υπηρεσία δεν 

διαθέτει ανάλογο όχημα για την ασφαλή, σε ύψος κλάδευση, διεκπεραιώνει ανάλογες 

εργασίες μέσω ιδιώτη ανάδοχου της ‘’Παροχής Υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δέντρων με 

τη χρήση γερανοφόρου οχήματος ΔΕ Αιγίου’’. 

Ως εκ τούτου η Υπηρεσία θα προγραμματίσει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών μέσω 

ιδιώτη αναδόχου της ‘’Παροχής Υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δέντρων με τη χρήση 

γερανοφόρου οχήματος ΔΕ Αιγίου’’, εφόσον διατεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις».  

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. 52544/19-12-2021 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 
Πολ. Προστασίας του Δήμου και το συνημμένο σε αυτό έγγραφο του Προέδρου της 
Κοινότητας Παρασκευής  με το οποίο ζητά την κοπή δέντρων στο Κοιμητήριο της 
Κοινότητας λόγω επικινδυνότητας,   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. 
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69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή τεσσάρων ξερών δέντρων (κυπαρίσσια) που βρίσκονται 

στο Κοιμητήριο της  Κοινότητας Παρασκευής του Δήμου Αιγιαλείας, για λόγους 
ασφαλείας σύμφωνα με την γνωμοδότηση του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας 
1 Φεβρουαρίου 2022 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 10 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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 προσήλθε το τακτικό 
Μέλος, κ. Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος  λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Προσήλθε  στη Συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος το τακτικό Μέλος, κ. 
Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί μετακίνησης κάδων στις εργατικές κατοικίες Αγίου 
Αθανασίου στην Κοινότητα Αιγίου». 

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

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
        Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, μας απέστειλε την αριθ. 95/2021 απόφαση 
του με την οποία αποφάσισε για το ανωτέρω θέμα  ως κάτωθι :  
«Γνωμοδοτεί αρνητικά για την μετακίνηση των κάδων απορριμμάτων που 
βρίσκονται έναντι οικίας κ. Βλαχιώτη Σωτήριου στις Εργατικές Κατοικίες Αγίου 
Αθανασίου, αφού η θέση τους είναι στην απέναντι πλευρά του δρόμου της οικίας 
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) την 
υπ’ αριθ. 95/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 
43411/22-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου η 
οποία γνωμοδοτεί αρνητικά μετά από αυτοψία,  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική 
συζήτηση, πλην του Δημοτικού Συμβούλου – Μέλους της ΕΠΖ κ. Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο ο οποίος ψήφισε «λευκό»    

Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την απόρριψη του αιτήματος 

μετακίνησης κάδων που βρίσκονται στις εργατικές κατοικίες Αγίου Αθανασίου (έναντι 
οικίας Βλαχιώτη Σωτήριου) στην Κοινότητα Αιγίου, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2021. 

 
         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 
1 Φεβρουαρίου 2022 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 11 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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 προσήλθε το τακτικό 
Μέλος, κ. Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος  λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Προσήλθε  στη Συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος το τακτικό Μέλος, κ. 
Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος. 
 
Για το αντικείμενο: «Περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ 563, 564, 569 
και 571 της επέκτασης Σχεδίου Πόλης Νικολάου Πλαστήρα στο Αίγιο». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 

Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 11ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
στη συνέχεια αναφέρει τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
        Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, μας απέστειλε την αριθ. 98/2021 απόφαση 
του σχετικά με το ανωτέρω θέμα με την οποία αποφάσισε ως κάτωθι :  

«Γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου της 
περιοχής Νικ. Πλαστήρα όπως έχει εγκριθεί με το σχετικό Π.Δ 19-11-1986 και (ΦΕΚ 
1206/Δ/22-12-1986), ώστε στα οικοδομικά τετράφωνα Ο.Τ 563, 564, 569 & 571 να 
καταργηθεί το Ο.Τ με αρ. 569 το οποίο χαρακτηρίζεται στο σχέδιο πόλης ως 
«Πλατεία» και μαζί με τις περιμετρικές οδούς ενσωματώνονται στα όμορα Ο.Τ  με 
αριθ. 563, 564 & 571 σύμφωνα με το συνημμένο στην αίτηση τοπογραφικό 
διάγραμμα του Μηχανικού Γιοβά Δημητρίου, είτε προτείνεται στον οικείο 
περιφερειάρχη την εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωση για 
τον ίδιο σκοπό ή τη μερική επανεπιλογή της ». 

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 την υπ’ 
αριθ. 98/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου,  έλαβε υπόψη το υπ’ 
αριθ. πρωτ. 1705/23-7-2021 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & 
Εφαρμογών της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου και την συνημμένη σε αυτό αίτηση των 
κ.κ. Χριστοπούλου Παναγιώτας, Χριστοπούλου Βασιλικής & Χριστοπούλου Ιωάννας 
- Μαρίας,  έλαβε υπόψη το Π.Δ 19-11-1986 και (ΦΕΚ 1206/Δ/22-12-1986),  τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από 
διαλογική συζήτηση,  

Ομόφωνα Αποφασίζει 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση του 

πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής Νικ. Πλαστήρα όπως έχει εγκριθεί με το σχετικό 
Π.Δ 19-11-1986 και (ΦΕΚ 1206/Δ/22-12-1986), ώστε στα οικοδομικά τετράφωνα Ο.Τ 



 3 

563, 564, 569 & 571 να καταργηθεί το Ο.Τ με αρ. 569, το οποίο χαρακτηρίζεται στο 
σχέδιο πόλης ως «Πλατεία» και μαζί με τις περιμετρικές οδούς ενσωματώνονται στα 
όμορα Ο.Τ με αριθ. 563, 564 & 571, σύμφωνα με το συνημμένο στην αίτηση 
τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Γιοβά Δημητρίου, είτε προτείνετε στον οικείο 
περιφερειάρχη την εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωση για τον 
ίδιο σκοπό ή τη μερική επανεπιλογή της 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2022. 

 
         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 
1 Φεβρουαρίου 2022 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 12 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στο σημείο αυτό  προσήλθε στη Συνεδρίαση  το τακτικό Μέλος, κ. Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος. 

 
Για το αντικείμενο: «Περί τοποθέτησης κολωνακιων επι των πεζοδρομίων 
πλησίον της Πλατείας στην Κοινότητα Ριζομύλου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 12ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
στη συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
        Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, μας 
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2002/18-1-2022 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω 
θέμα το οποίο έχει ως εξής:  
«Θέμα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ. 
ΣΧΕΤΙΚΆ: Το αρ.πρ. 48562/24-11-2021 (εισερχόμενο δήμου Αιγιαλείας), έγγραφο 
της Τ.Κ. Ριζομύλου. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού 1 εγγράφου της Τ.Κ. Ριζομύλου, η 
υπηρεσία μας συμφωνεί με την τοποθέτηση ελαστικών κολωνακίων σήμανσης, 
στο πεζοδρόμιο της ΠΕΟ Κορίνθου- Πατρών και ειδικότερα ανατολικά της 
πλατείας Ριζομύλου, σε όλο το τμήμα που φαίνεται στην συνημμένη 
αεροφωτογραφία, μήκους περίπου 65μ καθώς και στην δημοτική οδό νότια της 
πλατείας (κάθετη στην ΠΕΟ) για την αποτροπή παρκαρίσματος και την βελτίωση 
της ασφάλειας των διερχόμενων πολιτών επί του πεζοδρομίου. Το ήδη 
διαγραμμισμένο- οριοθετημένο τμήμα, ακριβώς έμπροσθεν της πλατείας 
εξαιρείται. Η υλοποίηση (τοποθέτηση) θα μπορέσει να προγραμματιστεί στα 
πλαίσια που το επιτρέπουν οι πιστώσεις που θα διατεθούν για την προμήθεια των 
απαραίτητων υλικών και σύμφωνα με τον προγραμματισμό των 
υποστελεχωμένων συνεργείων μας. 

Συνημμένα: Το ανωτέρω σχετικό, απόσπασμα από δορυφόρο». 
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. 2002/18-1-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – 
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης 
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Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Β)την αριθ.9/2021 απόφαση της Κοινότητας 
Ριζομύλου σύμφωνα με την οποία ζητάει την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών 
τόσο στη βόρεια πλευρά του υφιστάμενου πεζοδρομίου της πλατείας στο όριο με την 
Π.Ε.Ο, όσο στη δυτική πλευρά αυτού συνολικού μήκους 40 μέτρων περίπου, 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 ελαστικών κολωνακίων σήμανσης, στην Κοινότητα 

Ριζομύλου του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, στο πεζοδρόμιο της Π.Ε.Ο Κορίνθου- Πατρών και ειδικότερα 
ανατολικά της πλατείας Ριζομύλου, σε όλο το τμήμα που φαίνεται στην συνημμένη 
αεροφωτογραφία, μήκους περίπου 65μ καθώς και στην δημοτική οδό νότια της 
πλατείας (κάθετη στην ΠΕΟ) για την αποτροπή παρκαρίσματος και την βελτίωση της 
ασφάλειας των διερχόμενων πολιτών επί του πεζοδρομίου.  

Το ήδη διαγραμμισμένο- οριοθετημένο τμήμα, ακριβώς έμπροσθεν της πλατείας 
εξαιρείται.  

Η υλοποίηση (τοποθέτηση) θα μπορέσει να προγραμματιστεί στα πλαίσια που το 
επιτρέπουν οι πιστώσεις που θα διατεθούν για την προμήθεια των απαραίτητων 
υλικών ενώ όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης και 
επίβλεψης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2021. 

 
         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 
1 Φεβρουαρίου 2022 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 13 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 
5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο και 8)Μαρία 
Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη (1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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 προσήλθε το τακτικό 
Μέλος, κ. Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος  λόγω κωλύματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 6ου θέματος το Μέλος της Επιτροπής κ. Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος  
 
Για το αντικείμενο: «Περί απαγόρευση στάσης – στάθμευσης και τοποθέτηση 
ελαστικών οριοδεικτών για την διευκόλυνση των απορριμματοφόρων στην 
Κοινότητα Αιγίου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. 
Δημήτριος Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 13ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
στη συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
   

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
        Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, μας απέστειλε την αριθ. 101/2021 
απόφαση του με την οποία αποφάσισε : «Γνωμοδοτεί θετικά για την απαγόρευση 
στάσης – στάθμευσης με τη δημιουργία κίτρινης διαγράμμισής και την τοποθέτηση 
ελαστικών οριοδεικτών, για την εξασφάλιση της ομαλής διέλευσης των 
απορριμματοφόρων του Δήμου Αιγιαλείας στις κάτωθι θέσεις και σε μήκος 5 
μέτρων, όπως φαίνονται και στις επισυναπτόμενες αεροφωτογραφίες: 
 Α) Επί της οδού 1ης Μάη, στη συμβολή αυτής με την οδό Ρωμανιώλη, στα Ψηλά 
Αλώνια, 
Β) επί της οδού Μελετοπούλων (πιάτσα ταξί), στη συμβολή αυτής με την οδό 1ης 
Μάη, 
Γ) επί της οδού Ανδρονοπούλου 29, έμπροσθεν του Δημαρχείου, 
Δ) επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής, στην πλατεία Παραλίας, έμπροσθεν των 
υπογείων κάδων, 
Ε) επί της οδού Μιχαλοπούλου, στη συμβολή αυτής με την οδό Ζωοδόχου Πηγής, 
έμπροσθεν των υπογείων κάδων, 
ΣΤ) επί της οδού Σωτηρίου Λόντου και στις δύο πλευρές της και στη συμβολή αυτής 
με την οδό Σολωμού και 
Ζ) στη συμβολή των οδών Ρωμανιώλη και Σωτηρίου Λόντου και στις δύο πλευρές 
των οδών». 

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. 101/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
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πρωτ. . 443608/25-10-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου προς την Κοινότητα Αιγίου με το οποίο  γνωμοδοτεί θετικά για 
τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις για την διευκόλυνση των απορριμματοφόρων,   Γ) το 
υπ’ αριθ. πρωτ.: 39184/28-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης του Δήμου,  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του 
Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και 
παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την απαγόρευση στάσης –στάθμευσης με τη δημιουργία κίτρινης 

διαγράμμισης και την τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών στην Κοινότητα Αιγίου, για 
την εξασφάλιση της ομαλής διέλευσης των απορριμματοφόρων του Δήμου Αιγιαλείας 
στις κάτωθι θέσεις και σε μήκος 5μ., όπως φαίνονται και στις επισυναπτόμενες 
αεροφωτογραφίες: 

 Επί της οδού 1ης Μάη, στη συμβολή αυτής με την οδό Ρωμανιώλη, στα Ψηλά 
Αλώνια, 

 επί της οδού Μελετοπούλων (πιάτσα ταξί), στη συμβολή αυτής με την οδό 1ης 
Μάη, 

 επί της οδού Ανδρονοπούλου 29, έμπροσθεν του Δημαρχείου, 

 επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής, στην πλατεία Παραλίας, έμπροσθεν των 
υπογείων κάδων, 

 επί της οδού Μιχαλοπούλου, στη συμβολή αυτής με την οδό Ζωοδόχου Πηγής, 
έμπροσθεν των υπογείων κάδων, 

 επί της οδού Σωτηρίου Λόντου και στις δύο πλευρές της και στη συμβολή 
αυτής με την οδό Σολωμού και 

 στη συμβολή των οδών Ρωμανιώλη και Σωτηρίου Λόντου και στις δύο 
πλευρές των οδών. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2021. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας 
1 Φεβρουαρίου 2022 

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 14 
Η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους 
κ.κ.: 1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους 2)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη, 4)Γεώργιο 
Φραγκονικολόπουλο, 5)Γεώργιο Ντίνο, 6)Βασίλειο Τομαρά, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο και 8)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα πρώτη 
(1) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, μετά 
από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 2935/27-1-2022 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 
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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  οκτώ  (8) 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, κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Στο σημείο αυτό  προσήλθε στη Συνεδρίαση  το τακτικό Μέλος, κ. Αθανάσιος 
Χρυσανθόπουλος. 

 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη της κοπής δέντρου (πεύκου) στην 
περιοχή Σαρκουνά Ζήριας, Δήμου Αιγιαλείας». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 14ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη 
συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 

Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 31661/12-8-2021 έγγραφό του, μας διαβίβασε Τεχνική 

Έκθεση  σχετικά με το ανωτέρω θέμα, η οποία έχει ως  εξής:  

«Κατόπιν τηλεφωνικού αιτήματος το οποίο αφορά στην κοπή πεύκου το 

οποίο φύεται σε πρανές δημοτικής οδού στην περιοχή Σαρκουνά Ζήριας, η 

Υπηρεσία μας προέβη σε αυτοψία την Τρίτη 10/8/2021. Κατά την αυτοψία 

διαπιστώθηκε πως το συγκεκριμένο δέντρο φύεται σε συστάδα δέντρων άλλου 

είδους, είναι υγιές και αρκετά ψηλό. Ωστόσο οι κλάδοι του διαπλέκονται με 

συνεστραμμένο καλώδιο του Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

εν λόγω δέντρο αναπτύσσεται μέσα σε καλώδια, είναι ψηλό και κλαδεμένο 

ιδιαίτερα λόγω της γειτνίασης με άλλα είδη αλλά και το γεγονός των πρόσφατων 

πυρκαγιών με τα προβλήματα που προέκυψαν από την γειτνίαση πεύκων σε 

οικίες και το Δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, συνίσταται για λόγους ασφαλείας 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.: 31661/12-8-2021 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου 
& Πολ. Προστασίας του Δήμου, Β)την αριθ. 12/2021 απόφαση της Κοινότητας 
Ζήριας  με την οποία συμφωνεί για την κοπή του δέντρου στον οικισμό Σαρκουνά 
της Κοινότητας,   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 & 
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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) το οποίο φύεται σε πρανές 

δημοτικής οδού στην περιοχή Σαρκουνά της Κοινότητας Ζήριας του Δήμου 
Αιγιαλείας, για λόγους ασφαλείας σύμφωνα με την γνωμοδότηση του αρμόδιου 
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2021. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
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