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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   46 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος ένταξης θεμάτων για 
συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το θέμα και καλεί τα Μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφανθούν πριν 
τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να εγκρίνουν τη συζήτηση των 
παρακάτω θεμάτων ως κατεπείγοντα:  

1. Περί παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη 
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, που βρίσκεται επί της 
παραλίας Αλυκής της Κ. Αιγίου,  για την τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλωστρών. 

2. Περί έγκρισης προσωρινής στάθμευσης των οχημάτων των ΕΛΤΑ επί 
της Ευθυμίου Γάτου στην Κοινότητα Αιγίου 

3. Επί της αριθ. 12/2022 απόφασης Κοινότητας Σελιανιτίκων σχετικά με 
εξέταση αιτήματος για την στάση & στάθμευση επί της οδού 
Πετραλώνων στην Κοινότητα.  

4. Περί εξέτασης αιτήματος για μετακίνηση κάδου επί της οδού 
Μενελάου στην περιοχή Μυρτιά της Κοινότητας Αιγίου 

5. Περί έγκρισης χορήγησης ή μη μιας θέσης στάθμευσης (αναπηρική) 
επί της οδού Σολωμού 14 στην Κοινότητα Αιγίου 

6. Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου επί της οδού Κανελλοπούλου 38 στην 
Κοινότητα Αιγίου 

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

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

Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον των  θεμάτων, καθώς 
υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες, ανάγκη στάθμευσης για άτομο με αναπηρία και 
επαγγελματία, ανάγκη διευκόλυνσης της αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ και ανάγκη 
δημοπράτησης εν όψει καλοκαιρινής περιόδου,   έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς 
επίσης και τo υπ’ αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από διαλογική συζήτηση,   
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ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
      Να εγκρίνει την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ως κατεπείγοντα:  

 Περί παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη μισθωτικής 
σχέσης έναντι ανταλλάγματος, που βρίσκεται επί της παραλίας Αλυκής της Κ. 
Αιγίου,  για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. 

 Περί έγκρισης προσωρινής στάθμευσης των οχημάτων των ΕΛΤΑ επί της 
Ευθυμίου Γάτου στην Κοινότητα Αιγίου 

 Επί της αριθ. 12/2022 απόφασης Κοινότητας Σελιανιτίκων σχετικά με εξέταση 
αιτήματος για την στάση & στάθμευση επί της οδού Πετραλώνων στην Κοινότητα.  

 Περί εξέτασης αιτήματος για μετακίνηση κάδου επί της οδού Μενελάου στην 
περιοχή Μυρτιά της Κοινότητας Αιγίου 

 Περί έγκρισης χορήγησης ή μη μιας θέσης στάθμευσης (αναπηρική) επί της οδού 
Σολωμού 14 στην Κοινότητα Αιγίου 

 Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου επί της οδού Κανελλοπούλου 38 στην Κοινότητα 
Αιγίου 

         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2022 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   47 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, που βρίσκεται επί της παραλίας 
Αλυκής της Κ. Αιγίου,  για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα Εκτός Η.Δ, το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε 
αυτή  και στη συνέχεια εισηγείται ως κάτωθι:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,  
Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και για να διευκολύνουμε μέσα στα πλαίσια του 

νόμου τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και αυτούς που δραστηριοποιούνται σε μια 
πάρα πολύ δύσκολη εποχή, θα πρέπει να λάβουμε απόφαση για την παραχώρηση 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι 
ανταλλάγματος, που βρίσκεται επί της παραλίας Αλυκής της Κοινότητας  Αιγίου του 
Δήμου Αιγιαλείας,  για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. 

 
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 την Εισήγηση του κ. Πρόεδρου, έλαβε υπόψη την  ανάγκη άμεσης 
δημοπράτησης εν όψει καλοκαιρινής περιόδου,  έλαβε υπόψη του 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), μετά από 
διαλογική συζήτηση, «πλην» της Δημοτικής Συμβούλου – Μέλους της ΕΠΖ  κας Μαρίας 
Ιατροπούλου που ψήφισε αρνητικά, επομένως κατά πλειοψηφία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
      Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρηση δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών, με σύναψη 
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, που βρίσκεται επί της παραλίας Αλυκής της 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με την διαδικασία της δημοπρασίας. 
 
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2022 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   48 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης προσωρινής στάθμευσης των οχημάτων των 
ΕΛΤΑ επί της Ευθυμίου Γάτου στην Κοινότητα Αιγίου».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα Εκτός Η.Δ, το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε 
αυτή και στη συνέχεια εισηγείται ως κάτωθι:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,  
 Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 99/31-12-2021 αίτηση του το Κατάστημα Αιγίου των 

«Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε – ΕΛΤΑ», ζητά την προσωρινή στάθμευση των υπηρεσιακών 
οχημάτων του και των συνεργαζόμενων πρακτορείων του, επί της Ευθυμίου Γάτου και για 
τις ώρες 07.15 – 08.00 και 13.45 – 14.45».   

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

Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 99/31-12-2021 
αίτημα, έλαβε υπόψη την  ανάγκη προσωρινής στάθμευσης λόγω αυξημένης κίνησης 
οχημάτων στην οδό,  έλαβε υπόψη  την αριθ. 46/2022 απόφαση της περί ένταξης θεμάτων 
ως κατεπείγοντα,  τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην 
ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

      Να εγκρίνει την προσωρινή στάθμευση των υπηρεσιακών οχημάτων του 
Καταστήματος Αιγίου των «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε – ΕΛΤΑ», επί της οδού Ευθυμίου 
Γάτου, στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και για τις ώρες 07.15 – 08.00 και 13.45 
– 14.45, προκειμένου να διευκολυνθεί η φόρτωση – εκφόρτωση εμπορευμάτων, δεμάτων 
κλπ.   
 
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2022 
 
         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  
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   49 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Επί της αριθ. 12/2022 απόφασης Κοινότητας Σελιανιτίκων 
σχετικά με εξέταση αιτήματος για την στάση & στάθμευση επί της οδού 
Πετραλώνων στην Κοινότητα».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα Εκτός Η.Δ το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε 
αυτή και στη συνέχεια εκθέτει τα κάτωθι:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,  
Η Επιτροπή μας με την αριθ. 74/2021 απόφαση της σχετικά με το ανωτέρω θέμα είχε 

αποφασίσει να εγκρίνει την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού 
Πετραλώνων στην Κοινότητα Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας με τοποθέτηση κατακόρυφης 
σήμανσης δυο πληροφοριακών πινακίδων, τύπου Ρ-39 (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ), 
μια σε απόσταση 9,00 μ. από την διασταύρωση με την παράπλευρη της Ν.Ε.Ο  και μια 
σε απόσταση 7μ. από την διασταύρωση με μικρή αδιέξοδη ανώνυμη οδό, τοποθέτηση  
κίτρινης διαγράμμισης και τοποθέτηση οριοδεικτών μεταξύ των δυο πινακίδων Ρ39, 
έναντι του χώρου στάθμευσης κ. Αλεξόπουλου Ιωάννη.  

Στη συνέχεια το Συμβούλιο της Κοινότητας Σελιανιτίκων μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 
12/2021 απόφαση του με την οποία διατυπώνει θέση για την ικανοποίηση του αιτήματος 
του κ. Παπανικολάου Παναγιώτη ως προς την άρση της διαγράμμισης και τοποθέτησης  
κολωνάκιων στην οδό Πετραλώνων έξω από την οικία 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 όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε την αριθ.12/2021 απόφαση και το 
υπ’ αριθ. πρωτ.: 09/24-1-2022 έγγραφο του Συμβουλίου Κοινότητας Σελιανιτίκων, το 
αίτημα του κ. Παναγιώτη Παπανικολάου, έλαβε υπόψη την αριθ. 46/2022 απόφαση της 
περί ένταξης θεματων ως κατεπείγοντα, την αριθ. 74/2021 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής,  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, 
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ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
      Να εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 74/2021 απόφαση ΕΠΖ και την  άρση μερικών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και συγκεκριμένα την τοποθέτηση  κίτρινης διαγράμμισης και 
την τοποθέτηση οριοδεικτών μεταξύ των δυο πινακίδων Ρ39 επί της οδού Πετραλώνων 
στην Κοινότητα Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας, έναντι του χώρου στάθμευσης κ. 
Αλεξόπουλου Ιωάννη, και έμπροσθεν οικίας κ. Παναγιώτη Παπανικολάου, προκειμένου ο 
δεύτερος να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ηλικιωμένων οικείων του. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω θα  πραγματοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου, 
υπό την επίβλεψη και ευθύνη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου.   
 
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2022 
 
         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  
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   50 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί εξέτασης αιτήματος για μετακίνηση κάδου επί της οδού 
Μενελάου στην περιοχή Μυρτιά της Κοινότητας Αιγίου».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα Εκτός Η.Δ, το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε 
αυτή  και στη συνέχεια εκθέτει ένα σύντομο ιστορικό για το θέμα ως κάτωθι:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε λάβει την αριθ. 97/2016 απόφαση σχετικά με το 

ανωτέρω θέμα με την οποία αποφάσισε : «Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Αιγιαλείας τη μετακίνηση ενός  (1) κάδου απορριμμάτων που βρίσκεται επί της οδού 
Μενελάου 87 στον οικισμό Μυρτιάς της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας,  στην συμβολή 
των οδών Μενελάου και Θησέως (στο σημείο που ήδη βρίσκονται δυο κάδοι), ως η 
πιο ενδεδειγμένη για την εξυπηρέτηση των οικιών της εν λόγω περιοχής, κατόπιν 
αιτήσεως κας Παπαδημητροπούλου για λόγους υγείας και εισαγγελικής εντολής.  

 Η μετακίνηση και τοποθέτηση του κάδου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αιγιαλείας». 

 
Στην συνέχεια μετά από αίτηση των κατοίκων μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Αιγίου ξανά τέθηκε το θέμα και ελήφθη η αρίθ. 168/2016  απόφαση ΕΠΖ με την οποία 
αποφασίστηκε: «Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας: 

1)την ανάκληση της υπ’ αριθ. 97/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ περί «οριστικής 
μετακίνησης ενός (1) κάδου απορριμμάτων, που βρίσκεται επί της οδού Μενελάου 
αριθ. 81 στον οικισμό Μυρτιάς της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, στην συμβολή των 
οδών Μενελάου και Θησέως» και συνεπώς την μετακίνηση – επιστροφή του 
παραπάνω κάδου απορριμμάτων στην οδό Μενελάου αριθ. 81 του οικισμού 
«Μυρτιάς» της Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, ως την πλέον ενδεδειγμένη θέση 
σύμφωνα και με την Εισηγητική Έκθεση του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης 
Καθαριότητας. 

2)την τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμμάτων στον οικισμό «Μυρτιάς» της Δ.Κ. 
Αιγίου στις εξής θέσεις: α) στο τέρμα της οδού Θησέως έναντι οικίας Θεοτοκάτου, β) 
στη στενή ανώνυμη οδό του δημοτικού  σχολείου στη θέση που προϋπήρχε, και γ) στη 
στενή ανώνυμη οδό έναντι οικίας Ρούβαλη, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 70/2016 
απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου  

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν διαθέτει την χρονική αυτή στιγμή μικρούς 
κάδους, να γίνουν απαραίτητες ενέργειες για σχετική προμήθεια για την υλοποίηση 
της απόφασης.  
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Έπειτα η κα Μεντζίνη – Θανοπούλου επανέρχεται με το υπ’ αριθ. πρωτ. 23439/8-9-
2020 αίτημα της προς την Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου για την μετακίνηση του κάδου 
που βρίσκεται έμπροσθεν της οικία της επι της Μενελάου 81, το οποίο διαβιβάστηκε από 
την ανωτέρω Δ/νση στην Κοινότητα Αιγίου για την λήψη απόφασης και εν συνεχεία 
γνωμοδότηση της Δ/νσης Καθαριότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

Το Συμβούλιο της  Κοινότητας Αιγίου με την αριθ. 20/2021 απόφαση του σχετικά με 
το ανωτέρω θέμα αποφάσισε ως εξής: «Γνωμοδοτεί θετικά, για την μετακίνηση του 
κάδου απορριμμάτων επί της οδού Μενελάου 81, στο Αίγιο και την τοποθέτησή του, 
από το σημείο που βρίσκεται και από το κέντρο του δρόμου  τρία (3) μέτρα πιο πάνω 
στον αδιέξοδο δρόμο και στην δεξιά πλευρά αυτού, πάνω στο αυλάκι, αφού πρώτα 
τοποθετηθεί σχάρα». 

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

Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε Α)τις αριθ. 97 & 168/2016 
αποφάσεις της ΕΠΖ, Β) την αριθ. 20/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, 
Γ)το υπ’ αριθ. πρωτ.: 23439/8-9-2020 αίτημα της  κας Μεντζίνη – Θανοπούλου  Δ)την 
αριθ. 46/2022 απόφαση της ΕΠΖ περί έγκρισης κατεπείγοντος θεμάτων συζήτησης,    
έλαβε υπόψη την εισαγγελική εντολή του Πρωτοδικείου Αιγίου, τις διατάξεις του άρθρου 
73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,  

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
      Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας να παραμείνει σε ισχύ η αριθ. 
168/2016 απόφαση της Επιτροπής και την (μετακίνηση – επιστροφή) - τοποθέτηση του 
παραπάνω κάδου απορριμμάτων στην οδό Μενελάου αριθ. 81 του οικισμού 
«Μυρτιάς» της Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, ως την πλέον ενδεδειγμένη θέση 
σύμφωνα και με την Εισηγητική Έκθεση του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Καθαριότητας 
και την τοποθέτηση μικρών κάδων απορριμμάτων στον οικισμό «Μυρτιάς» της Δ.Κ. 
Αιγίου στις εξής θέσεις: α) στο τέρμα της οδού Θησέως έναντι οικίας Θεοτοκάτου, β) στη 
στενή ανώνυμη οδό του δημοτικού  σχολείου στη θέση που προϋπήρχε, και γ) στη στενή 
ανώνυμη οδό έναντι οικίας Ρούβαλη, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 70/2016 απόφαση 
της Δ.Κ. Αιγίου  
 
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2022 
 
         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  
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   51 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης χορήγησης ή μη μιας θέσης στάθμευσης 
(αναπηρική) επί της οδού Σολωμού 14 στην Κοινότητα Αιγίου».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 5ο θέμα Εκτός Η.Δ, το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε 
αυτή και στη συνέχεια ανακοινώνει τα  κάτωθι:  

 «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,  
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 33/2022 απόφαση του 

σύμφωνα με την οποία αποφάσισε: «Γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση θέσης 
στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην κα Αλευρίτου Ευθυμία, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της για το επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΒ-8118, είναι 
έμπροσθεν της κατοικίας της, η οποία βρίσκεται επί της οδού Σολωμού 14, στη 
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ποσοστό 
αναπηρίας που ανέρχεται σε 96%, σύμφωνα με την γνωστοποίηση 
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης 
του ΕΦΚΑ με αριθ. 101-2022-543/15-3-2022 Επιτροπής.  

Η θέση στάθμευσης θα οροθετηθεί με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, 
διαστάσεων 2,50*5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επί στύλου 
στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης 
και ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου, με την οποία θα 
χορηγηθεί η θέση στάθμευσης. 

Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Δήμου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησης της εν λόγω 
στάθμευσης. Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα 
που θα βαρύνουν τον αιτούντα».   

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

Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε την αριθ.33/2022 απόφαση του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου, το υπ’ αριθ. πρωτ.: 12755/13-4-2022 έγγραφο του 
Τμήματος Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων του Δήμου σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, έλαβε υπόψη την αριθ. 
46/2022 απόφαση της με την οποία εγκρίθηκε το κατεπείγον του θέματος,  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 
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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 μια θέσης στάθμευσης, λόγω αναπηρίας, έμπροσθεν της 
οικίας της κα Αλευρίτου Ευθυμίας, επί της οδού Σολωμού 14, στη Κοινότητα Αιγίου του 
Δήμου Αιγιαλείας με τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

- διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, διαστάσεων 2,50*5,50 μέτρων, για την 
οριοθέτηση της θέση στάθμευσης 

- τοποθέτηση πινακίδας επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός 
κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης και ο αριθμός της απόφασης της ΕΠΖ, 

Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου 
όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησης της εν λόγω στάθμευσης,  

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη και ευθύνη του αρμόδιου 
τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενώ όλες οι περιγραφόμενες 
εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα που θα βαρύνουν τον αιτούντα. 
 
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2022 
 
         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 
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   52 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
  
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου επί της οδού Κανελλοπούλου 
38 στην Κοινότητα Αιγίου». 

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

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

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου μας με το υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 16719/18-5-2022 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω θέμα γνωμοδοτεί ως κάτωθι: 

«Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής αιτήσεως και ύστερα από αυτοψία που 
πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι 
γνωμοδοτούμε θετικά για την έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου προς το ισόγειο 
κατάστημα ιδιοκτησίας του κ. Ντερντέ Δημήτριου, επί της οδού Κανελλοπούλου 
38, στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας. Τεχνικά η πρόσβαση 
προς το κατάστημα θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του πεζοδρομίου σε μήκος 
10,00μ, έμπροσθεν του καταστήματος και με τοποθέτηση κίτρινης 
διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 10,00 μ., για την απαγόρευση της 
στάσης – στάθμευσης.  

Τέλος προτείνεται η τοποθέτηση μιας πινακίδας Ρ-40, σε ευδιάκριτο 
σημείο, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Ε.Π.Ζ.).  

Οι υφιστάμενες μεταλλικές ράμπες που υπάρχουν στο ρείθρο του 
πεζοδρομίου θα πρέπει άμεσα να αποξηλωθούν, διότι τα ρείθρα αποτελούν 
τμήμα του χώρου κυκλοφορίας των οδών και ως εκ τούτου πρέπει να είναι 
ελεύθερα από πάσης φύσεως εμπόδια. Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα 
πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντος. Παρακαλούμε για την 
γνωμοδότηση σας, με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την οποία θα 
προωθήσετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζώης για περαιτέρω ενέργειες». 
 

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

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)την αριθ. 
46/2022 απόφαση ΕΠΖ περί έγκρισής κατεπείγοντος συζήτησης θεμάτων εκτός ΗΔ, Β)το 
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υπ’ αριθ. 16719/18-5-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου,   Γ) την αίτηση του κ. Δημήτρη Ντερντέ,     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 και μετά από 
διαλογική συζήτηση, 
 

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την  άδεια εισόδου – εξόδου προς το ισόγειο κατάστημα ιδιοκτησίας 

του κ. Ντερντέ Δημήτριου, επί της οδού Κανελλοπούλου 38, στην Κοινότητα Αιγίου του 
Δήμου Αιγιαλείας με τις κάτωθι παρεμβάσεις:  

 υποβάθμιση του πεζοδρομίου σε μήκος 10,00μ, έμπροσθεν του καταστήματος για 
την πρόσβαση προς το κατάστημα  

 τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 10,00 μ., για 
την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης.  

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

 άμεσα να αποξηλωθούν  οι υφιστάμενες μεταλλικές ράμπες που υπάρχουν στο 
ρείθρο του πεζοδρομίου, διότι τα ρείθρα αποτελούν τμήμα του χώρου κυκλοφορίας 
των οδών και ως εκ τούτου πρέπει να είναι ελεύθερα από πάσης φύσεως εμπόδια.  
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 52/2022. 
 

         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  
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   53 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη αιτήματος για την περιοδική πεζοδρόμηση 
των οδών Κλ. Οικονόμου & Μητροπόλεως στο κέντρο της πόλης του Αιγίου».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
αναφέρει τα  εξής: :  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,  
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την αριθ. 27/2022 απόφαση 

του σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία: «Γνωμοδοτεί αρνητικά στην  
αίτηση του Εμπορικού Εισαγωγικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας, 
περί πεζοδρόμησης στις οδούς Κλεομένους Οικονόμου και Μητροπόλεως, στο 
κέντρο της πόλης του Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας». 

Με το  υπ’ αριθ. 12907/15.04.2022 αίτημα του ο Εμπορικός Εισαγωγικός και 
Επιχειρηματικός Σύλλογος Αιγιαλείας προτείνει την περιοδική, απογευματινή 
πεζοδρόμηση των Δημοτικών οδών Κλεομένους Οικονόμου και Μητροπόλεως. Με αρχή 
πεζοδρόμησης από την συμβολή της Κλεομένους Οικονόμου – Βάλφουρ και τέλος 
πεζοδρόμησης την συμβολή των οδών Μητροπόλεως – Σολωμού, για όσο διαρκεί το 
Θερινό Ωράριο από 01/05/2022 έως 31/10/2022 και ώρες από 18:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. 
μόνο για τις ημέρες που είναι ανοιχτή η αγορά απόγευμα, Τρίτη – Πέμπτη και Παρασκευή.  

Στη συνέχεια με δεύτερο αίτημα του υπ΄ αριθ.: 6792/13-5-2022 ο  Εμπορικός 
Εισαγωγικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Αιγιαλείας προτείνει να γίνει πεζοδρόμηση 
της οδού Κλ. Οικονόμου από την οδό Βάλφουρ έως την οδό Μητροπόλεως (ΕΤΕ) καθ’ όλο 
το 24ωρο, εφτά μέρες την εβδομάδα κατά την χρονική  περίοδο του καλοκαιρινού ωραρίου 
έως 30/11/2022, καθώς και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες – μελέτες από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου. 

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

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

Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε την αριθ.27/2022 απόφαση του 
Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, τα υπ’ αριθ. πρωτ.: 12907/15.04.2022 & 6792/13-5-2022  
αιτήματα του Εμπορικού Εισαγωγικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιαλείας,  έλαβε 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του 
αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 
περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 
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όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά 
από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την έκδοση νέας μελέτης για την ενδεχόμενη πεζοδρόμηση των οδών Κλεομένους 

Οικονόμου & Μητροπόλεως της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και την επαναφορά 
του θέματος στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου.   
 
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2022 
 
         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  
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   54 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης προσωρινής μετατόπισης περιπτέρων στο 
πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Αιγίου Ενότητα 2: πλατεία Αγίας 
Λαύρας και περιμετρικοί οδοί και Ενότητα 3: πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικοί 
οδοί».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,  
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 28/2022 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα, με την οποία αποφάσισε και: «Γνωμοδοτεί:    
 α) αρνητικά στην προσωρινή μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας 

του κ. Μπακή Κωνσταντίνου, όπως προτείνεται από το υπ’ αριθ. πρωτ. 
12438/12.04.2022 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας για την ομαλή εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση 
Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί 
και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί», επί της οδού Ευθυμίου 
Γάτου και συγκεκριμένα μεταξύ των δύο πρώτων παρτεριών από την οδό Κλ. 
Οικονόμου, όπως φαίνεται στη συνημμένη φωτογραφία, και  

β) θετικά να τοποθετηθεί το εν λόγω περίπτερο στο κάτω μέρος της πλατείας 
στις προτεινόμενες θέσεις όπως αυτές προβλέπονται στην αρχική μελέτη του 
έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας 
και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί».   

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

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

Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε την αριθ. 28/2022 απόφαση 
Συμβουλίου της Κοινότητας Αιγίου,  έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 12438/12.04.2022 
έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, με το 
οποίο προτείνει για την ομαλή εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου 
Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία 
Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί», την προσωρινή μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας 
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του κ. Μπακή Κωνσταντίνου, επί της οδού Ευθυμίου Γάτου, μεταξύ των δύο πρώτων 
παρτεριών από την οδό Κλ. Οικονόμου,   έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ ο 
Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος της ΕΠΖ  κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος ψήφισε «ΛΕΥΚΟ», 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

      Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την μετατόπιση – τοποθέτηση του 
περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Μπακή Κωνσταντίνου, στο κάτω μέρος της πλατείας Αγίας 
Λαύρας, στις προτεινόμενες θέσεις όπως αυτές προβλέπονται στην τροποποιημένη 
μελέτη του έργου: «Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας 
και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί». 
 
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2022 
 
         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  
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   55 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 
8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) Μαΐου 2022, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
(ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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. 
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 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος 
της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί επιβολής προστίμου για την αυθαίρετη κοπή δέντρου επί 
κοινοχρήστου χώρου- πλατεία οικισμού Κάτω Πτέρης στην Κοινότητα Πτέρης Δήμου 
Αιγιαλείας».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 5ο θέμα  της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει 
τα  κάτωθι:  

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

απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ:16400/17-5-2022 έγγραφό του σχετικά με το ανωτέρω θέμα το 
οποίο έχει ως εξής: 

«Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 12632/14-04-2022 αίτηση- καταγγελία προς 
το Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, στην περιοχή του 
οικισμού Κάτω Πτέρης, Κοινότητας Πτέρης Δήμου Αιγιαλείας ο κύριος Ευάγγελος 
Στεφόπουλος προέβη στην αυθαίρετη ξήρανση και κοπή ενός δέντρου (μουριάς) 
φυόμενου επί της πλακόστρωτης πλατείας του ανωτέρω οικισμού και στη συνέχεια 
στην σφράγιση με λευκό τσιμέντο της θέσης φύτευσης. 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την υπ’ αρίθ. 234/2015 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Αιγιαλείας 
και με το υπ΄ αριθ. 53715/5777/17-06-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η Απόφαση θεωρείται εκτελεστή. 
Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος β, εδάφιο γ, για την χωρίς άδεια κοπή ή 
καταστροφή δέντρου ηλικίας άνω των δέκα ετών το πρόστιμο είναι 700 ευρώ. 
Επίσης σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, παράγραφος δ, εδάφιο 4 για τη σταθεροποίηση 
της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, 
μπετόν-στάχτη) το πρόστιμο είναι 50 ευρώ το τετραγωνικό.  

Έτσι με βάση τα παραπάνω: 
Αυθαίρετη κοπή δέντρου ηλικίας άνω των δέκα ετών και σφράγιση εδάφους, 

το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής: 
α) Πρόστιμο για κοπή ή καταστροφή δέντρου ηλικίας μεγαλύτερης των δέκα 

ετών: 700 ευρώ/ τεμάχιο. 
β) Πρόστιμο για τη σταθεροποίηση της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα 

μη διαπερατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, μπετόν-στάχτη): =50ευρώ/τμχ Χ 0,6 τμ=30 
ευρώ/ τμ 

γ) Έτσι το ύψος του προστίμου (Π) ανέρχεται στο ποσό των: Αυθαίρετη κοπή 
ενός δέντρου ηλικίας πάνω από 10 ετών+ σφράγιση 0,6 τμ: 700 ευρώ+ 30 ευρώ Π= 
730 ΕΥΡΏ. 

Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 το Κανονισμού Πρασίνου, ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή. Η προσφυγή ασκείται από τον 
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ενδιαφερόμενο και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που τη 
Διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η προθεσμία για την άσκηση της 
προσφυγής ορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από την 
επόμενη της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης επιβολής 
προστίμου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καμία προσφυγή δεν 
γίνεται δεκτή. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-

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

Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 16400/17-5-2022 
έγγραφό του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου,  
έλαβε υπόψη  την υπ’ αριθ. 12632/14-04-2022 αίτηση- καταγγελία,  την υπ’ αρίθ. 234/2015 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
Πρασίνου του Δήμου,  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 επιβολή προστίμου στον κύριο Ευάγγελο Στεφόπουλο για την αυθαίρετη 
ξήρανση και κοπή ενός δέντρου (μουριάς) φυόμενου επί της πλακόστρωτης πλατείας  
οικισμού Κάτω Πτέρης, στην Κοινότητα Πτέρης Δήμου Αιγιαλείας και στη συνέχεια στην 
σφράγιση με λευκό τσιμέντο της θέσης φύτευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρασίνου του 
Δήμου και συγκεκριμένα για κοπή ή καταστροφή δέντρου ηλικίας μεγαλύτερης των δέκα 
ετών: 700 ευρώ/ τεμάχιο, για τη σταθεροποίηση της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη 
διαπερατό στο νερό (πχ. άσφαλτος, μπετόν-στάχτη): =50ευρώ/τμχ Χ 0,6 τμ=30 ευρώ/ τμ . 
‘Έτσι το ύψος του προστίμου (Π) ανέρχεται στο ποσό των: 730,00 ΕΥΡΏ. 
  Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή, κατατίθεται στην αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου που τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, 
αρχής γενομένης από την επόμενη της κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της απόφασης 
επιβολής προστίμου. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καμία προσφυγή δεν 
γίνεται δεκτή. 
       
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2022 
 
         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 
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   56 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
  
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων 
οχημάτων στην Κοινότητα Ελαιώνα του Δήμου Αιγιαλείας». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο είχε 
αποσταλεί με email στα μέλη και στη συνέχεια ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Γραφείο Καταστημάτων της Δ/νσης προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & 
Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου μας απέστειλε Εισήγηση για το ανωτέρω θέμα που έχει ως 
εξής:   

«Έχοντας υπ’ όψιν, 
• Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων» 
• Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ. Α΄ 87) «Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 
• Τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.2696/99 με τις οποίες δεν επιτρέπεται 

μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, ζωήλατο όχημα, να κυκλοφορεί οπουδήποτε 
στη χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι' αυτό άδεια κυκλοφορίας. 

• Τις διατάξεις του αρ. 1 της απόφασης 14119/22.04.2002 (ΦΕΚ 
535/30.04.2002 τεύχος Β') ΥΠΕΣΔΔΑ) 

Η άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος χορηγείται από τους οικείους 
δήμους στους οποίους θα κινείται το ζωήλατο όχημα. Στην άδεια κυκλοφορίας 
προσδιορίζεται η εδαφική περιφέρεια στην οποία θα ασκείται η επαγγελματική 
δραστηριότητα του ηνιόχου. 

• Τις διατάξεις του στοιχείο 20 της παρ. ΙΙ του άρθρου 75 του Ν.3463/06 η 
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην περιφέρειά τους είναι 
αρμοδιότητα των Δήμων. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 198/9-11-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας, που αφορά στον κανονισμό κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, έχουν 
οριστεί δύο θέσεις δραστηριοποίησης στη Κοινότητα Ελαιώνα. 

Η κα. Διονυσία Βλάχου του Θεοφάνη, ζητά άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου 
οχήματος. Έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στις 20-12-2021 με Αρ. 
Πρωτ. 52639 και πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
ζωήλατου οχήματος. 

Η Κοινότητα Ελαιώνα με την υπ’ αριθ. 1/2022 απόφασή της ορίζει, ως αφετηρία 
τον χώρο έναντι της πλατείας, στην δυτική παραλία δίπλα στη βρύση και ως διαδρομή 
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τον παραλιακό δρόμο έως τις εκβολές του Βουραϊκού ποταμού, δυτικά της παραλίας 
προς το κατάστημα «Αγνάντι» και παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό. 

Παρακαλούμε για την έκδοση της απόφασή σας.». 

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 
Εισήγηση του Γραφείου αδειών καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου (που είχε αποσταλεί με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), Β)την αριθ. 1/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας 
Ελαιώνα,  έλαβε υπόψη  την υπ’ αριθ. 198/9-11-2020 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας που αφορά στον Κανονισμό Κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων,  
την αίτηση της κας Διονυσίας Βλάχου,  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 έγκριση χορήγησης άδειας 

ζωήλατων οχημάτων στο κα Διονυσία Βλάχου του Θεοφάνη, στην Κοινότητα Ελαιώνα 
Δήμου Αιγιαλείας, με αφετηρία τον χώρο έναντι της πλατείας, στην δυτική παραλία δίπλα 
στη βρύση και ως διαδρομή τον παραλιακό δρόμο έως τις εκβολές του Βουραϊκού 
ποταμού, δυτικά της παραλίας προς το κατάστημα «Αγνάντι» και παλαιό σιδηροδρομικό 
σταθμό. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2022. 
 

         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 
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   57 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
  
Για το αντικείμενο: «Περί επέκτασης χρονικού διαστήματος της πεζοδρόμησης που 
εφαρμόζεται τους θερινούς μήνες στην παραλία Ακολης της Κοινότητας 
Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας». 

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

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ροδοδάφνης μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 16/2022 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα με την οποία ζητά την επέκταση του χρονικού 
διαστήματος της πεζοδρόμησης που εφαρμόζεται κατά τους θερινούς μήνες στην παραλία 
Ακολης, η οποία πλέον να ισχύει από 15/5 έως 15/10 έκαστου έτους και ανάλογα με τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με σχετική τροποποίηση της απόφασης που ήδη 
εφαρμόζεται και σύμφωνα με την όποια η πεζοδρόμηση εφαρμόζεται από 1/6 έως 30/9 με 
την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων σήμανσης». 

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

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

Α)την αριθ. 16/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ροδοδάφνης, Β)την αριθ. 
100/2015 απόφαση ΕΠΖ περί «απαγόρευση της διέλευσης των οχημάτων στην 
παραλιακή οδό του οικισμού Αβύθου της Δ.Κ Ροδοδάφνης και συγκεκριμένα από την θέση 
«Μάτι» έως το πέρας των ορίων της Δ. Κοινότητας, για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο - 
Αύγουστο κάθε έτους»,   Γ)την αριθ. 104/2021 απόφαση ΕΠΖ περί παράτασης κατά δύο 
(2) ώρες,  δηλαδή έως τις 3:00΄π.μ., του χρονικού ορίου της πεζοδρόμησης της παραλιακή 
οδού του οικισμού Άκολης της Κοινότητας Ροδοδάφνης της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου 
Αιγιαλείας τις ημέρες ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  - ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ, τις ημέρες εορτών και 
αργιών, καθώς  και την παραμονή αυτών, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο εκάστου 
έτους,      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 και μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να απορρίψει το αίτημα του Συμβουλίου της Κοινότητας Ροδοδάφνης του Δήμου 

Αιγιαλείας, περί επέκτασης του χρονικού διαστήματος της πεζοδρόμησης που 
εφαρμόζεται κατά τους θερινούς μήνες στην παραλία Ακολης, από 1/6 – 30/9 και να γίνει 
από 15/5 έως 15/10 εκάστου έτους. 

Ισχύουν οι αποφάσεις 100/2015 & 104/2021 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής για την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην παραλιακή οδό του οικισμού 
Αβύθου (παραλία Ακολης) της Κοινότητας Ροδοδάφνης και συγκεκριμένα από την θέση 
«Μάτι» έως το πέρας των ορίων της Κοινότητας, για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο - Αύγουστο 
κάθε έτους (1/6 – 30/9), καθώς και η παράταση κατά δύο (2) ώρες, δηλαδή έως τις 
3:00΄π.μ., του χρονικού ορίου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 57/2022. 
 

         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 
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   58 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
  
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης πρότασης για την τροποποίηση των αριθ. 
192/2007  και 205/2008 κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
χορήγησης θέσεων στάθμευσης». 

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, 
Σχετικά με τις άδειες στάθμευσης οχημάτων στο Δήμο μας ισχύουν οι κάτωθι 

κανονιστικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 192/2007  με την οποία 
αποφασίστηκε: «Να εγκρίνει την  παραχώρηση θέσης στάθμευσης αυτ/των ύστερα 
από αίτηση  στο Δήμο Αιγίου,  μόνο στα Άτομα με  Ειδικές Ανάγκες (A.M.E.A), στους 
ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και σε όσους έχουν άδεια πολεοδομίας για πάρκινγκ 
στην οικοδομή τους»  και η  205/2008 με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη  ως 
εξής: « α) Την τροποποίηση-συμπλήρωση της  υπ’ αριθ.192/2007 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου στο σκέλος που αφορά την χορήγηση θέσης 
στάθμευσης σε ημιπληγικούς, 4/πληγικούς και στα άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
(Α.Μ.Ε.Α)  με  ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%., &  β) Τον ορισμό του Δημάρχου  
κ.Απόστολου Μ. Καραφωτιά, Ιατρού και της Δημοτικής Συμβούλου  κας Μαρίας 
Τσουκαλά, Ιατρού, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών ως προς το ποσοστό 
αναπηρίας .   

Για το λόγο ότι μας έχουν κατατεθεί πολλές φορές στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
αιτήματα συμπολιτών μας για χορήγηση άδειας στάθμευσης, που δεν ανήκουν στις 
κατηγορίες που δικαιούνται θέση στάθμευσης όπως έχουν ορισθεί με τις ανωτέρω 
αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου, αλλά δικαιούνται λόγω συνθηκών, προτείνω να 
εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση των αριθ. 192/2007  
και  205/2008 κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου περί 
χορήγησης θέσεων στάθμευσης, καθώς υπάρχουν αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν 
ανήκουν στις κατηγορίες που δικαιούνται θέση στάθμευσης όπως έχουν ορισθεί με τις 
ανωτέρω αποφάσεις, αλλά δικαιούνται λόγω συνθηκών (μεταφορά ηλικιωμένων, 
κτηνιατρεία όπου απαιτείτε άμεση πρόσβαση μεταφοράς χτυπημένων ζώων, κ.α.)». 

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 την Εισήγηση του Προέδρου κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, είδε Α)τις αριθ. 
192/2007 και 205/2008 κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου      
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Β)έλαβε υπόψη  το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα συμπολιτών μας που  
αποκλείονται από τις ανωτέρω αποφάσεις ΔΣ για χορήγηση θέσης στάθμευσης,  τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) του αρθρ. 5 περ. 
13α & αρ. 18 του Ν.4623/19 , μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση των 
κανονιστικών αποφάσεων υπ’ αριθ. 192/2007 και 205/2008, που αφορούν την χορήγηση 
αδειών στάθμευσης μόνο σε άτομα με αναπηρία (συγκεκριμένου ποσοστού) ή σε όποιον 
το αναγράφει η άδεια οικοδομής, καθώς υπάρχουν αιτήματα συμπολιτών που δικαιούνται 
θέση στάθμευσης λόγω συνθηκών (μεταφορά ηλικιωμένων, κτηνιατρεία όπου απαιτείτε 
άμεση πρόσβαση ή μεταφοράς χτυπημένων ζώων, κ.α.).  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2022. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
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       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   59 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Έγκριση μελέτης οριοθέτησης τμήματος ποταμού «Φοίνικα» 
στην Τ.Κ. Σαλμενίκο της Δ.Ε. Ερινεού (θέση παρά το ΜΥΗΣ Σαλμενίκο του Δήμου 
Αιγιαλείας)».   
           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 10ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,  
Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων, Υδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας απέστειλε το 
υπ’ αριθ. πρωτ.: 16114/13-5-2022 έγγραφο του σχετικά με το ανωτέρω θέμα το οποίο έχει 
ως εξής:  

«Έγκριση μελέτης οριοθέτησης τμήματος ποταμού «Φοίνικα» στην Τ.Κ. Σαλμενίκο 
της Δ.Ε. Ερινεού (θέση παρά το ΜΥΗΣ Σαλμενίκο του Δήμου Αιγιαλείας) 

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ.πρ. 129779/2396/04-05-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-05-22) 
έγγραφό Π.Δ.Ε // Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβ/ντος κ Υποδομών/Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας 

2.Το υπ αρίθμ. 16114/13-05-22 προηγούμενο έγγραφο μας 
Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η Π.Δ.Ε /Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού 

Προγρ/σμού, Περιβ/ντος κ Υποδομών/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας υπέβαλε στην 
Υπηρεσία μας Ορθή επανάληψη του φάκελου για την οριοθέτηση τμήματος ποταμού 
«Φοίνικα» , στη συμβολή με τα ρέματα Τσετσεβίτικο και Σερμενίτικο του Δήμου 
Αιγιαλείας με σκοπό την οριοθέτηση του ποταμού παραπλεύρως του σταθμού ΜΥΗΣ 
Σερμενίτικου .  

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης οριοθέτησης υπολογίσθηκαν επίσης οι γραμμές 
πλημμύρας κατά μήκος του Φοίνικα ποταμού σε μήκος 168 μ. κατάντη της συμβολής με 
τα ρέματα Τσετσεβίτικο και Σερμενίτικο , καθώς και οι γραμμές πλημμύρας σε μήκος 
68 μ και 83 μ. των ρεμάτων Τσετσεβίτικο και Σαρμενιτικό αντίστοιχα, ανάντη της 
συμβολής τους με τον Φοίνικα. 

Η μελέτη, η οποία έχει ελεγχθεί και θεωρηθεί από την ανωτέρω υπηρεσία, έχει 
εκπονηθεί από τον κ. Θεοδωρόπουλο Κων . Γεώργιο , Πολιτικό Μηχανικό , κάτοχο 
μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες 10/Α και 13/Α , με αρίθμ. Μητρώου 26951 για την 
εταιρεία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.», πρώην «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» . 

Σύμφωνα με την παρ. 2.3 του άρθρου 3 του Ν.4258/2014 «Για τον καθορισμό των 
οριογραμμών απαιτείται γνώμη του οικείου Δημοτικού σε χρονικό διάστημα ενός μηνός 
από την διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Εντός της προθεσμίας αυτής ο Δήμος 
υποχρεούται να προβεί σε ανάρτηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση α’ του 
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άρθρου 2 του παρόντος τοπογραφικού διαγράμματος. Στην περίπτωση που η 
παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές 
χωρίς την γνώμη αυτή.» 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας» 

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

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

Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 16114/13-5-
2022 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & 
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, με  
συνημμένα την  «Γνωμοδότηση για την Οριστική Τμηματική Οριοθέτηση του ποταμού 
Φοίνικα στη ΔΕ Ερινεού (θέση παρά το ΜΥΗΣ Σαλμενικο)» και την Υδραυλική Μελέτη 
«της Υδροδυναμικής Α.Ε»  έλαβε υπόψη το με αρ. πρ. 129779/2396/04-05-2022 έγγραφό 
Π.Δ.Ε // Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβ/ντος κ Υποδομών/Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Αχαΐας και το με αρ.πρ. 129779/2396/04-05-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-
05-22) έγγραφό Π.Δ.Ε // Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβ/ντος κ 
Υποδομών/Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας τις διατάξεις του άρθρο 3, παρ. Α2.3  
Ν.4258/2014 «Για τον καθορισμό των οριογραμμών …»,  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

      Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας θετικά, για τον καθορισμό των 
Οριογραμμών και την Οριστική Τμηματική Μελέτη Οριοθέτησης του Ποταμού Φοίνικα στη 
Δ.Ε. Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του 
αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την συνημμένη 
Μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  
 
         Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2022 
 
         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 
31 Μαΐου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   60 
Η Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1)Δημήτριο Καλογερόπουλο – Πρόεδρο αυτής και από τους Δημοτικούς Συμβούλους-  
2)Βασίλειο Χριστόπουλο - Αντιπρόεδρο, 3) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 4)Ευστράτιο 
Βαρδάκη, 5)Βασίλειο Τομαρά, 6)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 7)Παναγιώτη 
Μαρινόπουλο, 8)Μαρία Ιατροπούλου,  τακτικά Μέλη,  συνήλθε σήμερα τριάντα μια (31) 
Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 18196/26-5-2022 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 ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την υπ’ αριθ. 
40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/ 29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
των δήμων»,  καθώς και την υπ’ αριθ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
όμοια, του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμός της διάδοσης της 
πανδημίας»,  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για 
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε 
δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση τα 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. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχε αν  και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος – 
Μέλος της Ε.Π.Ζ κ. Γεώργιος Ντίνος,  τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος,  
  
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη αίτησης για την εκ νέου παραχώρηση 
χορηγηθείσας   θέσης στάθμευσης επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα στην Κοινότητα 
Αιγίου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια 
εκθέτει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 17/2022 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα με την οποία:    «Γνωμοδοτεί θετικά να 
παραχωρηθεί εκ νέου για αόριστο χρόνο, η θέση στάθμευσης που είχε χορηγηθεί 
σύμφωνα με την αριθ. 107/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου και έχει 
ανασταλεί λόγω των εργασιών ανάπλασης της πλατείας Αγίας Λαύρας, στον κ. 
Αριστείδη Κούτρα μπροστά στη Σχολή Οδηγών που διατηρεί στην οδό Ασημάκη 
Φωτήλα 10, στο Αίγιο. 

      Εάν μετά το τέλος των εργασιών της ανάπλασης, μεταφερθεί εκεί οριστικά 
και αμετάκλητα η πιάτσα των ταξί της πλατείας Αγίας Λαύρας, θα πρέπει να εξεταστεί 
πάλι η χορήγηση της εν λόγω θέσης στάσης και στάθμευσης».  

Επίσης το τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10722/30-
3-2022 έγγραφο του γνωμοδοτεί ως εξής:  

« Με την με αρ. 104/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου έγινε 
δεκτό το αίτημα του κ. Κούτρα Αριστείδη για χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης, 
έμπροσθεν της σχολής οδηγών ιδιοκτησίας του, επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα 10, για 
τη στάθμευση των εκπαιδευτικών οχημάτων του (ΙΧ οχήματος και δίκυκλου). 
          Με την με αρ. 89/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Αιγιαλείας εγκρίθηκε η χορήγηση προσωρινής θέσης στάθμευσης στο δημοτικό χώρο 
στάθμευσης, επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα, της κοινότητας Αιγίου του Δήμου 
Αιγιάλειας, στον κ. Κούτρα Αριστείδη ο οποίος διατηρεί σχολή οδηγών επί της 
Ασημάκη Φωτήλα 11, διότι λόγω των έργων που πραγματοποιούνται: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ 
ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ” έμπροσθεν της 
επιχείρησης του «Σχολή Οδηγών», δεν μπορεί να λειτουργεί η επιχείρησή του. 
 

Με την 117/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Αιγιαλείας εγκρίθηκε η προσωρινή μεταφορά της πιάτσας ταξί που βρίσκεται στην 
εσοχή της πλατείας Αγ. Λαύρας επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου στην Κοινότητα 
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Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα η μεταφορά αυτής επί της οδού 
Ασημάκη Φωτήλα, στην διαμορφωμένη εσοχή, μεταξύ του καταστήματος της Alpha 
Bank και του καταστήματος ηλεκτρολογικών ειδών ‘Λαμπρόπουλου’. 

 Η ανωτέρω προσωρινή μεταφορά θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης 
εργασιών του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 
«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ”, δεδομένου ότι θα εκτελεστούν εργασίες στο 
ανάντι μέρος της πλατείας Αγίας Λαύρας και ο χώρος αυτός θα μετατραπεί σε 
εργοτάξιο.  

Με την με αρ. πρωτ. 3766/2-2-2022 αίτηση του ο κος. Κούτρας Αριστείδης 
αιτείται την μεταφορά της θέσης στάθμευσης στην αρχική θέση, σύμφωνα με την με 
αρ. 104/2007 απόφαση.  

Η υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά στην μεταφορά της εν λόγω θέσης 
στάθμευσης στην αρχική της θέση, έμπροσθεν της σχολής οδηγών του κ. Κούτρα 
Αριστείδη, επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα 10 (εντός της κυβολιθοστρωμένης εσοχής), 
με την επιφύλαξη της άμεσης επιστροφή της στην θέση επί του δημοτικού χώρου 
στάθμευσης, σε περίπτωση έναρξης των εργασιών του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ 
ΟΔΟΙ» & ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ” και της 
προσωρινής μεταφοράς της πιάτσας των ταξί, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 117/2021 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας στην διαμορφωμένη 
εσοχή. 
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω σχετική αίτηση και παρακαλούμε για την γνωμοδότηση 
σας με απόφαση Τοπικού Συμβουλίου, την οποία θα προωθήσετε στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζώης για περαιτέρω ενέργειες» 

 

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

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε Α)την αριθ. 
17/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 10722/30-3-2022 
έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,   Γ) την από 21-02-2022 αίτηση του 
κ. Αριστείδη Κούτρα,      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 και μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την μεταφορά της εν λόγω θέσης στάθμευσης στην αρχική της θέση, 

έμπροσθεν της σχολής οδηγών του κ. Κούτρα Αριστείδη, επί της οδού Ασημάκη Φωτήλα 
10 (εντός της κυβολιθοστρωμένης εσοχής) στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, με 
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την επιφύλαξη της άμεσης επιστροφή της στην θέση επί του δημοτικού χώρου 
στάθμευσης, σε περίπτωση έναρξης των εργασιών του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: ΕΝΟΤΗΤΑ 2: «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ» 
& ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ” και της προσωρινής 
μεταφοράς της πιάτσας των ταξί, στην διαμορφωμένη εσοχή. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2022. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
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