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                                                      ΑΔΑ:  Ψ5Θ7Ω6Χ-7Μ5    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   34 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  
2)Ευστράτιο Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο 
– αναπληρωματικό μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 13656/21-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. 
Δημήτριου Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 
του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), 
β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της α-νάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά 
με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς 
και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
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για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα 
ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 
3)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών 
οργάνων σε κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Χατζή Δήμου 
Αιγιαλείας για το έτος 2022». 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη 
συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 

Το Γραφείο Καταστημάτων του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειδοτήσεων του Δήμου μας, με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 
12034/8-4-2022 Εισήγηση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα μας γνωρίζει τα κάτωθι:   

«Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της 
άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. 
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την 
προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της 
γνωστοποίησης. (άρθρο 29 παρ.3 Ν.4442/16)  

Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής χορηγείται, δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια 
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και χωρίς να απαιτείται η 
καταβολή παραβόλου ή κάποιου άλλου δικαιολογητικού (παρ. 3 άρθρο 7 KYA οικ. 
16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β')(ΥΠ.ΕΣ. 
εγκ.9/5951/24.02.2017). 

Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων αποφασίζει για την 
παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, για καταστήματα εντός των ορίων της 
κοινότητας (περ. ιδ παρ.1 άρθρο 83 Ν.3852/2010) όπως συμπληρώθηκε με την 
παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.4623/19). 

Η Κοινότητα Χατζή έχει πληθυσμό κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων και 
εκλέγει Πρόεδρο και όχι συμβούλιο. 

Η Επιτροπή, κατόπιν υποβολής αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για 
παράταση ωραρίου μουσικής, εξετάζει σύμφωνα και με το αριθμόν 7617/14-3-
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1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ-Δ.Δ.Α. τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου 
βρίσκονται και λειτουργούν τα καταστήματα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά 
λειτουργούν εντός αμιγούς οικιστικής η μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης η μη, 
απομονωμένο η μη κτλ.},το είδος και την μορφή λειτουργίας καταστήματος {π.χ. 
κέντρο διασκέδασης, στεγασμένο η ανοιχτό, με η χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα 
και μουσικά όργανα με ηχεία κτλ.} όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος 
αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική του συμπεριφορά και 
λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων, 
παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης κοινής ησυχίας κτλ. 

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω αίτηση και παρακαλούμε για την έκδοση της 
απόφασή σας, ώστε να προβούμε στην έκδοση της άδειας παράτασης μουσικής 
για το έτος 2022. 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι για το συγκεκριμένο κατάστημα δεν υπάρχουν 
παραβάσεις. 

1. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, (Αρ. Πρωτ.: 11550/6-4-2022) 
για το κατάστημα «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Κ. 
Χατζή».  

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 Προεδρεύων κ. Γεώργιος 

Φραγκονικολόπουλος, είδε Α)την υπ’ αριθ: 12034/8-4-2022 Εισήγηση του τμήματος  
Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειδοτήσεων του 
Δήμου, Β) έλαβε υπόψη το γεγονός ότι για το εν λόγω κατάστημα δεν υπάρχουν 
παραβάσεις, το άρθρο 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης, το άρθρο 29 παρ. 3 του 
Ν. 4442/2016, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                    
                                   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων 

στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» 
του κ. Παναγιώτη Παπασταματίου, που βρίσκεται στην Κοινότητα Χατζή του Δήμου 
Αιγιαλείας, για το έτος 2022.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2022. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΨΘΩΜΩ6Χ-ΩΩ2    
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   35 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 
13656/21-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-
νάγκης 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 
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αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, 
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 
3)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Περί χορήγησης ή μη μιας θέσης στάθμευσης επί της οδού 
Γρηγορίου Ε 15 στην Κοινότητα Αιγίου». 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, 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.: 5538/16.02.2022 
έγγραφου του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  μας απέστειλε 
την υπ’ αριθ. 18/2022 απόφαση του σύμφωνα με την οποία: «Γνωμοδοτεί θετικά για 
την χορήγηση θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ)  στην κα Κωνσταντίνα Βαλλιανάτου, 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, για το επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό 
κυκλοφορίας ΑΖΚ - 8990 είναι έμπροσθεν της κατοικίας της, η οποία βρίσκεται 
επί της οδού Γρηγορίου Ε’ 15, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου 
Αιγιαλείας, η οποία έχει ποσοστό αναπηρίας που ανέρχεται σε ποσοστό 90%, 
σύμφωνα με την γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της 
Διεύθυνσης Αναπηρίας Ιατρικής Αξιολόγησης του ΕΦΚΑ της υπ’ αριθ.  09905-
2014-9417 Επιτροπής. 
         Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του 
οδοστρώματος, διαστάσεων 2,50 Χ 5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και 
πινακίδα επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του 
οχήματος εξυπηρέτησης (ΑΖΚ - 8990) 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 Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος,  είδε:  
Α) την υπ’ αριθ. 18/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 5538/16.02.2022 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,  Γ)έλαβε 
υπόψη την αίτηση της κας Βαλλιανάτου Κωνσταντίνας με συνημμένη την πιστοποίηση 
αναπηρίας από την Δ/νση Αναπηρίας Ιατρικής Αξιολόγησης του ΕΦΚΑ, Δ)τις αριθ. 
192/2007  και 205/2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 
περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 
περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 
όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, 
μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Γρηγορίου Ε’ 15, στην  

Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, στην κα Κωνσταντίνα Βαλλιανάτου, για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της, για το επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας 
ΑΖΚ – 8990, έμπροσθεν της κατοικίας της, με τις κάτωθι παρεμβάσεις: 

− Οριοθέτηση της θέσης στάθμευσης με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, 
διαστάσεων 2,50 Χ 5,50 μέτρων,  

− τοποθέτηση πινακίδας επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός 
κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης (ΑΖΚ - 8990) και  ο  αριθμός  της  
απόφασης της Ε.Π.Ζ.. 

       Η ενδιαφερόμενη 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 της αιτούσης 
υπό την επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2022. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  

 
 



                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Β8ΚΩ6Χ-30Ο   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   36 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄ 
σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 13656/21-4-
2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η 
οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, 
σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του 
αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) 
«Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της α-νάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 
426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 
των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 



 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 3)Μαρία 
Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Περί αποξήλωσης πινακίδας επί της οδού Βασιλέως Κων/νου 90 
στην Κοινότητα Αιγίου». 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου,  μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 14/2022 απόφαση του 
σύμφωνα με την οποία: «Γνωμοδοτεί θετικά όπως προβούμε στην αποξήλωση της 
πινακίδας περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης που είναι τοποθετημένη επί 
της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 90, εφόσον πλέον δεν συντρέχουν οι λόγοι αφού 
είναι μονόδρομος, προς αποφυγή επιβολής νέων άδικων προστίμων και 
προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που έχει προκληθεί εις βάρος 
συμπολιτών 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 Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος,  

είδε:  Α) την υπ’ αριθ. 14/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)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 αφαίρεση της πινακίδας με σήμανση απαγόρευσης στάσης και 

στάθμευσης, επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 90 στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου 
Αιγιαλείας, καθώς δεν συντρέχουν οι λόγοι αφού είναι μονόδρομος, προς αποφυγή 
επιβολής νέων άδικων προστίμων. 
     Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου 
τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2022. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  



                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:6ΘΖΖΩ6Χ-ΣΒΞ   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   37 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄ 
σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 13656/21-4-
2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η 
οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, 
σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του 
αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) 
«Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της α-νάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 
426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 
των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 



 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 3)Μαρία 
Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Περί τοποθέτησης προστατευτικής μπάρας επί της οδού 
Φιλοποίμενος & Εισοδίων (δρομάκι πλησίον σκαλάκια) στην Κοινότητα Αιγίου». 
 

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου,  μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 14/2022 απόφαση του, 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σύμφωνα με την οποία:   «Γνωμοδοτεί θετικά όπως 
προβούμε στην τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών, επί της οδού Φιλοποίμενος 
και Εισοδίων στο Αίγιο, τόσο στο επάνω μέρος από τις σκάλες όσο και στο κάτω 
μέρος αυτών, στο στενό δρομάκι που υπάρχει δεξιά και αριστερά αυτών, μετά από 
υπόδειξη και την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Αιγιαλείας, ώστε να είναι αδύνατη η διέλευση κυκλοφορίας για τα ποδήλατα και 
τα μηχανάκια.   
       Η εν λόγω τοποθέτηση των προστατευτικών μπαρών είναι απαραίτητη καθώς 
στο σημείο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και υπάρχει περίπτωση πρόκλησης 
σοβαρού ατυχήματος καθώς λειτουργεί και σχολή τοξοβολίας του κ. Σταυρίδη, την 
οποία επισκέπτονται και πολλά μικρά παιδιά με τους γονείς τους».  

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 Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος,  

είδε:  Α) την υπ’ αριθ. 16/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)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 προστατευτικής μπάρας στο δρομάκι που βρίσκεται 

πλησίον στα σκαλάκια της οδού Φιλοποίμενος στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, 
και συγκεκριμένα στην αρχή και στο τέλος αυτού,  καθώς στο εν λόγω μικρό δρόμο 
βρίσκεται σχολή Τοξοβολίας και έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει διέλευση από μηχανάκια με 
ενδεχόμενο κίνδυνο για τους πεζούς.   



     Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου 
τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2022. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
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                                                        ΑΔΑ: ΨΜ6ΒΩ6Χ-ΞΣΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   38 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 
13656/21-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-
νάγκης 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 
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αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, 
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 
3)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου επί της οδού 
Ανδρονοπούλου 10 στην Κοινότητα Αιγίου». 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, 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.: 
1256/14.01.2022 έγγραφου του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου,  μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 21/2022 απόφαση του σύμφωνα με την οποία: 
«Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς την 
ιδιοκτησία Αρντγιάν Γκίνι και Αουρέλα Κιουρσάκι, που βρίσκεται στην συμβολή 
των οδών Ανδρονοπούλου και Υψηλάντου, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου 
του Δήμου Αιγιαλείας.  
Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με  υποβάθμιση του 
πεζοδρομίου και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του 
οδοστρώματος, της οδού Ανδρονοπούλου σε μήκος 3,03 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 Ανδρονοπούλου, στην 
οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου (Ε.Π.Ζ.).  
Είναι απαραίτητο βγαίνοντας από το στενό της οδού Υψηλάντου προς τα δεξιά 
στην οδό Ανδρονοπούλου να τοποθετηθούν τρία κολωνάκια για την ομαλή 
έξοδο των αυτοκινήτων. 
Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του 
αιτούντος.».  

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 Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος,  είδε:  
Α)την υπ’ αριθ. 21/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 1256/14.01.2022 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,  Γ)έλαβε 
υπόψη την αίτηση του κ.  Αρντγιάν Γκίνι, Δ)τις αριθ. 192/2007  και 205/2008 αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 
και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς την ιδιοκτησία Αρντγιάν Γκίνι και 

Αουρέλα Κιουρσάκι, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ανδρονοπούλου και 
Υψηλάντου, στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, με τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

− υποβάθμιση του πεζοδρομίου για την  πρόσβαση στο χώρο  
− τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος, της οδού 

Ανδρονοπούλου σε μήκος 3,03 μέτρων έμπροσθεν του προσώπου της 
ιδιοκτησίας, για την απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης.  

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

−  τοποθέτηση τριών κολωνάκιων για την ομαλή έξοδο των αυτοκινήτων από το 
στενό της οδού Υψηλάντου προς τα δεξιά στην οδό Ανδρονοπούλου 

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος 
υπό την επίβλεψη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 38/2022. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΚΜΤΩ6Χ-ΛΞ8  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   39 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 
13656/21-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-
νάγκης 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 
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αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, 
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 
3)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Περί χορήγησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Σωκράτους 
16 στην Κοινότητα Αιγίου». 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, 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.: 5738/18.02.2022 
έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  μας απέστειλε 
την υπ’ αριθ. 20/2022 απόφαση του σύμφωνα με την οποία: « Γνωμοδοτεί θετικά 
για τη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ  στον κ. Σχινά Σπυρίδωνα, επί της 
οδού Σωκράτους 16 στο Αίγιο, σε αντίθεση με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
5738/18.02.2022 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το οποίο δεν προκύπτει ποσοστό 
αναπηρίας (άνω του 80%) που προβλέπονται στις ανωτέρω κανονιστικές 
αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς κρίνουμε ότι είναι αναγκαία η 
χορήγηση της εν λόγω στάσης στάθμευσης».  

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 Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος,  είδε:  
Α)την υπ’ αριθ. 20/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 5738/18.02.2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου προς την Κοινότητα Αιγίου με το οποίο  γνωμοδοτεί αρνητικά διότι δεν 
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας που αναφέρετε στις αποφάσεις του Δ.Σ,  Γ)έλαβε 
υπόψη την αίτηση του κ. Σχινά  με συνημμένη την πιστοποίηση αναπηρίας από την 
Δ/νση Αναπηρίας Ιατρικής Αξιολόγησης του ΕΦΚΑ με ποσοστό αναπηρίας 75%,  Δ)τις 
αριθ. 192/2007  και 205/2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου, καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 
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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 ΑΜΕΑ, επί της οδού Σωκράτους 

16, στην  Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, στην κ Σπυρίδωνα Σχινά, για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του. 
   Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντα υπό την επίβλεψη του 
αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

 
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 39/2022. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  

 
 



                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   40 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄ 
σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 13656/21-4-
2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου Καλογερόπουλου, η 
οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, 
σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του 
αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) 
«Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της α-νάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 
426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής 
των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 



 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 3)Μαρία 
Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Περί πεζοδρόμησης της παραλιακής οδού στην Κοινότητα 
Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας για την περίοδο του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.». 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, ανακοινώνει το 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ροδοδαφνης,  μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 14/2022 απόφαση 
του σύμφωνα με την οποία ζητάει: «την πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου Ακολης 
κατά την ημέρα του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς από ώρα 10.00 το πρωί έως 23.00, 
μετά και την σύμφωνη γνώμη των καταστηματαρχών, λόγω του ότι έχει ξεκινήσει 
ήδη να υπάρχει μεγάλη προσέλευση επισκεπτών και ιδιαιτέρως μικρών παιδιών 
στην παραλία και η κυκλοφορία οχημάτων εγκυμονεί κινδύνους».  

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 Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος,  

είδε:  Α)την υπ’ αριθ. 14/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ροδοδάφνης, Β)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 πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου στην περιοχή Άκολη της 

Κοινότητα Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας κατά την περίοδο του Πάσχα και της 
Πρωτομαγιάς από ώρα 10.00 έως 23.00,  λόγω μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών και 
αποφυγής ατυχημάτων.  
     Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του αρμόδιου 
τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2022. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                     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  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   41 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 
13656/21-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ 
τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της 
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-νάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ 
αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
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Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 3)Μαρία 
Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Περί χορήγησης κοινόχρηστου χώρου στην Κοινότητα 
Αιγείρας για εκτός προβολής καταστημάτων υγ. ενδιαφέροντος με δημοπρασία». 
 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, ανακοινώνει το 9ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη 
συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγείρας μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 1/2022 απόφαση του 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα, με την οποία εκφράζει σύμφωνη γνώμη, προκειμένου να 
γίνει η διαδικασία  της δημοπράτησης κοινόχρηστου χώρου 42,70 τ.μ. εκτός προβολής 
καταστήματος του κ. Παλαιολογόπουλου Γιώργου στην Κοινότητα, από τον Δήμο 
Αιγιαλείας». 
 Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-
2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  παρακαλώ να 
αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 

είδε την υπ’ αριθ. 1/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγείρας,  έλαβε υπόψη  
το υπ’ αριθ. 8038/9-3-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αίτηση του 
ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Γεώργιου Παλαιολόγου,  την ΚΥΑ 
47458/ΕΞ/2020,   τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 του  ν. 1080/1980, το ΦΕΚ 3072 
/23-7-2020 αρθ. 17 παρ. α, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010)  και μετά από διαλογική συζήτηση,  

                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρηση χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου (πλατείας) στην Κοινότητα Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, σε 
αιτούντες ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα εκτός προβολής  
καταστήματα, με την διαδικασία της δημοπρασίας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  41/2022. 
 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                     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  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   42 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 
13656/21-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ 
τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της 
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-νάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ 
αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
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Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 3)Μαρία 
Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 78/2022 απόφαση της Κοινότητας 
Συλιβαινιωτικων περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού με τη διαδικασία της 
δημοπρασίας.». 
 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, ανακοινώνει το 10ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη 
συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 78/2022 
απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα, με την οποία εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Δήμου την παραχώρηση τμήματος του αιγιαλού που αιτείται ο κ. Δαμάτης, εμβαδού 
168,80 τ.μ. στην παραλία Συλιβαινιωτίκων, από τον Δήμο Αιγιαλείας». 
  

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

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 

είδε την υπ’ αριθ. 78/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων,  
έλαβε υπόψη  την αίτηση του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κ. 
Κων/νου Δαμάτη  «Akrata Beach Hotel», την ΚΥΑ 47458/ΕΞ/2020,   τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ. 10 του  ν. 1080/1980, το ΦΕΚ 3072 /23-7-2020 αρθ. 17 παρ. α, καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010)  και μετά 
από διαλογική συζήτηση,  

                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρηση χρήσης 

αιγιαλού στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων  του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στην 
παραλία της Κοινότητας, εμβαδού 168,80 τ.μ, σε αιτούντες ιδιοκτήτες καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος  για τα εκτός προβολής του καταστήματός τετραγωνικά 
μέτρα, με την διαδικασία της δημοπρασία.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  42/2022. 
 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                            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  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   43 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 
13656/21-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76/ 
τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της 
από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-νάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ 
αριθ. 163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμός της διάδοσης της πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
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Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 3)Μαρία 
Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 79/2021 απόφασης της Κοινότητας 
Συλιβαινιωτικων περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού σε κατάστημα υγ. 
ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της δημοπρασίας». 
 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, ανακοινώνει το 11ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη 
συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 79/2022 
απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα, με την οποία εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Δήμου την παραχώρηση τμήματος του αιγιαλού που αιτείται ο κ. Αρης 
Μαραγκόπουλος, εμβαδού 90,00 τ.μ. στην παραλία Συλιβαινιωτίκων, από τον Δήμο 
Αιγιαλείας». 
  

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

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 

είδε την υπ’ αριθ. 78/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων,  
έλαβε υπόψη  την αίτηση του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κ. 
Αρη Μαραγκόπουλου με την επωνυμία «ΜΑΝGΟ», την ΚΥΑ 47458/ΕΞ/2020,   τις 
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 του  ν. 1080/1980, το ΦΕΚ 3072 /23-7-2020 αρθ. 17 
παρ. α, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010)  και μετά από διαλογική συζήτηση,  

                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρηση χρήσης 

αιγιαλού στην Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων  του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στην 
παραλία της Κοινότητας, εμβαδού 90,00 τ.μ, σε αιτούντες ιδιοκτήτες καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος  για τα εκτός προβολής του καταστήματός τετραγωνικά 
μέτρα, με την διαδικασία της δημοπρασία.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  43/2022. 
 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ:Ψ309Ω6Χ-ΓΡ3   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   44 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 
13656/21-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-
νάγκης 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 
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αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, 
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 
3)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Εξέταση αιτήματος περί έγκρισης κοπής ή μη ενός δέντρου 
στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Αιγίου». 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, ανακοινώνει το 12ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη 
συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ.: 50562/07.12.2021 
έγγραφου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου, μας απέστειλε σχετικά με το ανωτέρω θέμα την υπ’ αριθ. 10/2022 απόφαση 
του σύμφωνα με την οποία: «Γνωμοδοτεί θετικά για τη κοπή του ξερού 
κυπαρισσιού ενός από τα δύο πρώτα από τα τρία συνολικά κυπαρίσσια (του 
δεύτερου δηλαδή) που φύονται δίπλα από τον οικογενειακό ταφείο «Ραζή 
Ελλάς», τον επανέλεγχο του κυπαρισσιού που εφάπτεται με το ταφείο (του 
πρώτου δηλαδή) προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του ταφείου (εάν 
προκαλείται μεγαλύτερη φθορά) ή εάν παρουσιάσει σημάδια φθοράς ή 
ασθένειας ώστε η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες».  

Επίσης η Τεχνική Έκθεση του ανωτέρω αρμόδιου τμήματος έχει ως κάτωθι:  

«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 01/12/2021 και ημέρα Τετάρτη, 
διαπιστώθηκε πως εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου και δίπλα από τον 
οικογενειακό ταφείο «Ραζή Ελλάς» φύονται τρία κυπαρίσσια. Τα δύο πρώτα φύονται 
ακριβώς δίπλα από το συγκεκριμένο ταφείο. Από τα τρία αυτά δέντρα το πρώτο έχει 
προκαλέσει μικρή ζημιά – ρήξη στην μαρμάρινη επένδυση του ταφείου, το δεύτερο 
έχει ξεραθεί εντελώς ενώ το τρίτο είναι υγιέστατο και δεν έχει καμία απολύτως επαφή 
με τη ζημιά. 

 Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω συνιστάται η κοπή του ξερού 
κυπαρισσιού και ο επανέλεγχος του κυπαρισσιού που εφάπτεται με το ταφείο (το 
πρώτο δηλαδή) προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του ταφείου (εάν προκαλείται 
μεγαλύτερη φθορά) ή εάν παρουσιάσει σημάδια φθοράς ή ασθένειας ώστε η Υπηρεσία 
μας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
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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 Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος,  είδε:  
Α)την υπ’ αριθ. 10/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 50562/07.12.2021 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση,  Γ)έλαβε υπόψη την αίτηση 
του κ. Ραζή, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την έγκριση κοπής ενός δέντρου ( ξερό κυπαρίσσι) που βρίσκεται εντός του 

Δημοτικού κοιμητηρίου Αιγίου και δίπλα από το οικογενειακό ταφείο «Ραζή Ελλάς», 
καθώς και τον επανέλεγχο του κυπαρισσιού που εφάπτεται με το ταφείο (το πρώτο 
δηλαδή) προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του ταφείου εάν προκαλείται 
μεγαλύτερη φθορά ή ασθένεια ώστε το αρμόδιο τμήμα να προβεί στις απαραίτητες 
ενέργειες. 

Όλα τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη του 
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2022. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  
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                                                         ΑΔΑ: 6Β4ΨΩ6Χ-Μ87 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   45 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
Δημοτικούς Συμβούλους 1)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο – Προεδρεύων,  2)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 3)Γεώργιο Ντίνο, 4)Βασίλειο Τομαρά, 5)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 
6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο τακτικά Μέλη, και 7)Νικόλαο Καραΐσκο – αναπληρωματικό 
μέλος,  συνήλθε σήμερα είκοσι εφτά (27) Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 
13656/21-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής – Δημάρχου κ. Δημήτριου 
Καλογερόπουλου, η οποία επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 77 του Ν. 
4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε αντικατάσταση του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/-07.06.2010), και του αρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (ΦΕΚ/55/τ.Α/11-03-2020) «Κατεπείγουσα  μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Φ.Ε.Κ. 76/ τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-
νάγκης 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 
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αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, 
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Προεδρεύων, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα επτά (7) 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. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ κ.κ. 1)Δημήτρης Καλογερόπουλος, 2)Βασίλης Χριστόπουλος, 
3)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

Για το αντικείμενο: «Εξέταση αιτήματος περί έγκρισης κοπής ή μη δέντρων στο 
Δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Αιγίου». 
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Γεώργιος 
Φραγκονικολόπουλος, ανακοινώνει το 13ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη 
συνέχεια εισηγείται τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ.: 47913/16.11.2021 
έγγραφου του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου, μας απέστειλε σχετικά με το ανωτέρω θέμα την υπ’ αριθ. 11/2022 απόφαση 
του σύμφωνα με την οποία: «Γνωμοδοτεί αρνητικά για τη κοπή των δύο 
κυπαρισσιών που φύονται δίπλα από τον οικογενειακό ταφείο «Βασιλείου 
Σπυρίδωνα», εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου, καθώς και τα δύο 
δέντρα είναι υγιή, ψηλά, ευθυτενή και εύρωστα και δεν διαπιστώθηκε κάποια 
ζημιά στο ταφείο».  

Επίσης η Τεχνική Έκθεση του ανωτέρω αρμόδιου τμήματος έχει ως κάτωθι:  

«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 12/11/2021 και ημέρα Παρασκευή, 
διαπιστώθηκε πως εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου και δίπλα από τον 
οικογενειακό ταφείο «Βασιλείου Σπυρίδωνα» φύονται δύο κυπαρίσσια. Και τα δύο 
δέντρα είναι υγιή, ψηλά, ευθυτενή και εύρωστα. Από τον έλεγχο που έγινε για τυχόν 
βλάβες στο ταφείο, δεν διαπιστώθηκε κάποια ζημιά. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι 
τα δέντρα είναι υγιή, δεν συνιστάται η κοπή τους». 

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 Προεδρεύων κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος,  είδε:  
Α)την υπ’ αριθ. 11/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 47913/16.11.2021 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση,  Γ)έλαβε υπόψη την αίτηση 
του κ. Βασιλείου Γεώργιου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
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(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 
Την απόρριψη του αιτήματος περί κοπής δυο δέντρων (κυπαρίσσια) που 

βρίσκεται εντός του Δημοτικού κοιμητηρίου Αιγίου και δίπλα από τον οικογενειακό 
ταφείο «Βασιλείου Σπυρίδωνα», καθώς και τα δύο δέντρα είναι υγιή, ψηλά, ευθυτενή 
και εύρωστα, σύμφωνα με τον έλεγχο που έγινε για τυχόν βλάβες στο ταφείο, από το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2022. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  

 
 


	34 αποφαση παραταση μουσικων οργανων Κοιν. Χατζή
	35 αποφαση χορηγηση θεσης σταθμευσης Γρηγοριου Ε 15
	36 αποφαση αποξηλωση πινακιδας απο Β. Κων.νου
	37 αποφαση τοποθετηση προστατευτικης μπαρας πλησιον σκαλακια Φιλοποιμενος
	38 αποφαση εγκριση αδειας εισοδου εξοδου Ανδρονοπουλου 10
	39 αποφαση χορηγηση θεσης σταθμευσης Σωκρατους 16
	40 αποφαση ΕΠΟΧΙΑΚΗ πεζοδρομηση Ακολης Κοινοτητα Ροδοδαφνης
	41 αποφαση παραχωρηση κοινοχρ. χωρου  (ΠΛΑΤΕΙΑ)  με δημοπρασια Κοινοτητα Αιγειρας
	42 αποφαση παραχωρηση αιγιαλου με δημοπρασια Κοινοτητα Συλιβαινιωτικων (akrata beach)
	43 αποφαση παραχωρηση αιγιαλου με δημοπρασια Κοινοτητα Συλιβαινιωτικων
	44 αποφαση εγκρισης κοπης δεντρου στο Κοιμητηριο Αιγίου
	45 αποφαση μη κοπης δεντρου στο Κοιμητηριο Αιγίου

