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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   61 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 
σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, 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 χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγ. 
ενδιαφέροντος στη περιοχή Λαμπίρι στην Κοινότητας Ζήριας  

2) Περί διόρθωσης – τροποποίησης της αριθ. 160/2020 απόφαση της ΕΠΖ  
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3) Περί πεζοδρόμησης της οδού Αιγαίου της παραλίας Συλιβαινιωτίκων  
4) Περί έγκρισης μονοδρόμησης και λοιπών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 

παραλίας Αλυκής στην Κοινότητα Αιγίου  
5) Διόρθωση - συμπλήρωση της αριθ. 39/2022 απόφασης της ΕΠΖ  
6) Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (πεζοδρόμηση) παραλιακής οδού 

Κυανής Ακτής – Ποσειδώνος στην Κοινότητα Σελιανιτίκων 
7) Παρεμβάσεις στις Κοινότητες Σελιανιτίκων – Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας   

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

Αφού άκουσε όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον των  θεμάτων, καθώς 
απαιτείται η έγκριση πεζοδρομήσεων οδών εν όψει καλοκαιρινής περιόδου, η χορήγηση 
παράτασης αδείας μουσικών οργάνων για την νόμιμη λειτουργία καταστήματος υγ. 
ενδιαφέροντος για την αποφυγή κυρώσεων και η διόρθωση αποφάσεων λόγω 
διαμαρτυριών κατοίκων που αφορούν αιτήματα τους, προκειμένου να μπορέσουν να 
υλοποιηθούν,   έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo υπ’ 
αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, μετά από διαλογική συζήτηση,   

 
ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

A) Να εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω θεμάτων ως κατεπείγοντα:  

 Περί χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγ. 
ενδιαφέροντος στη περιοχή Λαμπίρι στην Κοινότητας Ζήριας  

 Περί διόρθωσης – τροποποίησης της αριθ. 160/2020 απόφαση της ΕΠΖ  

 Περί πεζοδρόμησης της οδού Αιγαίου της παραλίας Συλιβαινιωτίκων  

 Περί έγκρισης μονοδρόμησης και λοιπών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 
παραλίας Αλυκής στην Κοινότητα Αιγίου  

 Περί διόρθωσης - συμπλήρωσης της αριθ. 39/2022 απόφασης της ΕΠΖ  

 Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (πεζοδρόμηση) παραλιακής οδού 
Κυανής Ακτής – Ποσειδώνος στην Κοινότητα Σελιανιτίκων 

Β) Να μην εγκρίνει την ένταξη του παρακάτω θέματος διότι χρειάζεται η γνωμοδότηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας 
- Παρεμβάσεις στις Κοινότητες Σελιανιτίκων – Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας   

        
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 61/2022 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  62 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) 
Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών 
οργάνων σε κατάστημα υγ. ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Χατζή Δήμου 
Αιγιαλείας για το έτος 2022». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 1ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή με την αριθ. 61/2022 απόφαση ΕΠΖ, και στη συνέχεια 
εκθέτει τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
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Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζήριας, μετά από Εισήγηση του Γραφείου 

Καταστημάτων του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων, Αδειδοτήσεων του Δήμου,  μας απέστειλε την αριθ. 3/2022 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία αποφάσισε: 

«Γνωμοδοτεί θετικά για την αδείας παράτασης λειτουργίας μουσικών 

οργάνων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί 

στην Κοινότητα Ζήριας του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022 και 

συγκεκριμένα στον κ. Τσώλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου για το κατάστημα 

«ΚΆΦΕ -  ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που βρίσκεται στο Λαμπίρη (εντός camping 

Tsolis)». 

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. Δημήτριος  Καλογερόπουλος, είδε 

Α)την αριθ. 3/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ζήριας, Β)την υπ’ αριθ: 
16200/16-5-2022 Εισήγηση του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειδοτήσεων του Δήμου, Β) έλαβε υπόψη το γεγονός 
ότι για το εν λόγω κατάστημα δεν υπάρχουν παραβάσεις, το άρθρο 3 της 3/1995 
Αστυνομικής Διάταξης, το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική 
συζήτηση, 

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων 

στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΆΦΕ -  ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του κ. 
Τσώλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, που βρίσκεται στη περιοχή Λαμπίρη (εντός 
camping Tsolis), στην Κοινότητα Ζήριας του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2022.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2022. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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του Δήμου Αιγιαλείας  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   63 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) 
Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί διόρθωσης – τροποποίησης της αριθ. 160/2020 
απόφαση της ΕΠΖ». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή με την αριθ. 61/2022 απόφαση ΕΠΖ, και στη συνέχεια 
εκθέτει τα εξής: 
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«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 160/2020 απόφαση της είχε 

αποφασίσει την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού 

Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών έως και το 

κοιμητήριο, στην Κοινότητα Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας με τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ-39. 

Στη συνέχεια το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων  

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 22246/17-6-2022 έγγραφό 

του μας ζητά να διευκρινίσουμε την σήμανση που θα τοποθετηθεί καθώς εκ 

παραδρομής αναγράφεται η τοποθέτηση πινακίδας Ρ-39 απαγόρευση στάσης & 

στάθμευσης αντί για το ορθό που είναι μια πινακίδα Ρ-39 για απαγόρευση 

στάθμευσης». 

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

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

Α)την αριθ. 160/2020 προηγούμενη απόφαση της ΕΠΖ, Β)το υπ’ αριθ: πρωτ.: 
22246/17-6-2022 έγγραφό του Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών Έργων  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου, έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), καθώς 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 διόρθωση – τροποποίηση της αριθ. 160/2020 απόφαση ΕΠΖ με την 

έγκριση της απαγόρευσης στάθμευσης και στις δύο πλευρές της οδού Αγίου 
Παντελεήμονος, από το ύψος της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών έως και το κοιμητήριο, 
στην Κοινότητα Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-39. 

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

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2022. 
 

         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   64 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) 
Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί πεζοδρόμησης της οδού Αιγαίου της παραλίας 
Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή με την αριθ. 61/2022 απόφαση ΕΠΖ, και στη συνέχεια 
εκθέτει τα εξής: 
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«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων μας απέστειλε την αριθ. 

71/2022 απόφαση του σύμφωνα με την οποία: «εισηγείται στα αρμόδια όργανα 

του Δήμου την πεζοδρόμηση της οδού Αιγαίου, της παραλίας 

Συλιβαινιωτίκων, από τις 15 Ιουνίου εκάστου έτους έως τις 15 Σεπτεμβρίου 

του ίδιου έτους από την οδό Χελμού έως και την οδό Αμοργού από ώρα 18.00 

έως 06.οο της επομένης. Επίσης εισηγούμαστε στους αρμόδιους να 

τοποθετηθούν μπάρες στη συμβολή της οδού Αιγαίου με τις κάθετες οδούς 

Χελμού, Κρήτης, Νάξου, Πάρου, Τήνου, Αμοργού, καθώς και τα απαραίτητα 

σήματα απαγόρευσης κυκλοφορίας τις συγκεκριμένες ωρες του 24ωρου». 

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. Δημήτριος  Καλογερόπουλος, είδε 

την αριθ. 71/2022 απόφαση της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων, έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), καθώς 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 εποχιακή πεζοδρόμηση της οδού Αιγαίου στην Κοινότητα 

Συλιβαινιωτίκων  από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου  από την οδό Χελμού έως 
και την οδό Αμοργού από ώρα 18.00 έως 06.00 της επομένης,  την τοποθέτηση 
μπαρών στη συμβολή της οδού Αιγαίου με τις κάθετες οδούς Χελμού, Κρήτης, Νάξου, 
Πάρου, Τήνου, Αμοργού, καθώς και την απαραίτητη σήμανση απαγόρευσης 
κυκλοφορίας. 

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

Η απόφαση ισχύει για κάθε έτος έως την τροποποίηση ή ανάκληση της. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2022. 
 

         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   65 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) 
Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης μονοδρόμησης και λοιπών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων της παραλίας Αλυκής στην Κοινότητα Αιγίου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. 
Δημήτριος  Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το 
οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή με την αριθ. 61/2022 απόφαση ΕΠΖ, και στη 
συνέχεια διαβάζει Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: : 
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«Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας για εφαρμογή 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλία της  πόλης του Αιγίου κατά τους θερινούς 

μήνες. 

1. Εισαγωγή  

Κατά τους θερινούς μήνες η παραλία της πόλης του Αιγίου και 
συγκεκριμένα το οδικό τμήμα από το λιμάνι έως και τον υγροβιότοπο της 
Αλυκής, δηλαδή κατά μήκος της παραλιακής οδού Αλυκής, από την 
διασταύρωσή της με την οδό Παυσανίου  και έως το τέλος της που βρίσκεται 
στο νοτιοανατολικό τμήμα του υγροβιότοπου, αντιμετωπίζει σημαντικά 
κυκλοφοριακά προβλήματα που οφείλονται τόσο στην αύξηση της 
κυκλοφορίας των οχημάτων, όσο και των πεζών και για την διάρκεια σχεδόν 
όλης της ημέρας. 

Η αύξηση αυτή, οφείλεται στην υψηλή επισκεψιμότητα που 
παρουσιάζουν τόσο οι παραλίες κατά μήκος της οδού Αλυκής, όσο και η 
μαρίνα Αιγίου, ο υγροβιότοπος, καθώς και τα καταστήματα εστίασης, 
αναψυχής και θαλάσσιων δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί κατά 
μήκος της παραλίας του Αιγίου. 

Η πρόσβαση στις περιοχές αυτές, εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικά  
από την οδό Αλυκής. Μάλιστα, εάν στο γεγονός αυτό, προσθέσουμε τον 
υπερτοπικό χαρακτήρα που έχουν οι χρήσεις αναψυχής στην εν λόγω 
περιοχή, για τον Δήμο Αιγιαλείας, μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος 
του προβλήματος που καλείται να διαχειριστεί ο Δήμος. 

2. Πρόταση 

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2021 και μετά την απόφαση της 
ποιότητας ζωής (αρ. 46/28-05-2021), παρατηρήθηκε ότι το πρόβλημα 
αντιμετωπίστηκε σε έναν μεγάλο βαθμό. Οπότε προτείνουμε την εφαρμογή 
των όσων οριζόντουσαν στην απόφαση αυτή: 

Α. Την δημιουργία λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας των πεζών, 
κατά μήκος του συνόλου της οδού Αλυκής, δηλαδή από την αρχή της έως το 
τέλος της οδού, νοτιοανατολικά του υγροβιότοπου, στο σημείο (Γ), στην χ.θ. 
2+360μ του Σχεδιαγράμματος 1. Η εδαφική αυτή λωρίδα, που θα αποτελεί 
τμήμα της ασφαλτοστρωμένης παραλιακής οδού, θα έχει πλάτος 1,60μ έως 
2,0μ. Βόρεια, η εν λόγω λωρίδα θα εφάπτεται με την βόρεια οριογραμμή του 
καταστρώματος της οδού Αλυκής. Το μήκος της λωρίδας αποκλειστικής 
κυκλοφορίας πεζών, είναι 2.360 μέτρα περίπου. 

Ο διαχωρισμός της από το υπόλοιπο τμήμα της οδού, θα γίνει με την 
τοποθέτηση εύκαμπτων κορυνών σήμανσης, (ύψους 450mm, διαμέτρου 80 
mm και βάρους 0,9kg, κατάλληλου για οριοθέτηση δρόμων) χρώματος 
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κόκκινου και λευκού (οριζόντιες εναλλάξ λωρίδες) οι οποίες θα πακτωθούν 
επί του ασφαλτικού της οδού Αλυκής σε όλο το μήκος της, ανά 1,6 μέτρα.  

Β. Λόγω της ύπαρξης του οικισμού που αναφέραμε παραπάνω, 
προτείνουμε την διατήρηση της οδού Αλυκής ως οδού διπλής κατεύθυνσης, 
από την αρχή της (διασταύρωση με οδό Παυσανίου) και έως περίπου την χ.θ.: 
1+000μ. Στην θέση αυτή, που θα οριοθετεί και το τέλος της διπλής 
κυκλοφορίας επί της οδού αφού τελειώνουν και τα τελευταία σπίτια μονίμων 
κατοίκων. 

Γ. Από το Σημείο Α προτείνεται η επιβολή κυκλοφορίας μονής 
κατεύθυνσης κατά μήκος της οδού Αλυκής και έως την θέση του σημείου (Β) 
στην χ.θ.: 2+150 όπως φαίνεται στο Σχεδιάγραμμα 1. Στο σημείο αυτό, η οδός 
Αλυκής διασταυρώνεται με δύο δρόμους, εκ των οποίων, αυτός που έχει 
κατεύθυνση νότια, είναι χωματόδρομος με πλάτος διατομής ικανοποιητικό 
για να αναλάβει την κυκλοφορία των οχημάτων της οδού Αλυκής και την 
διοχέτευσή τους στην ασφαλτοστρωμένη οδό με την οποία διασταυρώνεται 
στο σημείο Δ στην χ.θ.: 2+765 (Σχεδιάγραμμα 1) Συνοπτικά, η μονοδρόμηση 
που προτείνεται, ξεκινά από το σημείο (Α) με χ.θ.:1+000, έως την 
διασταύρωση στο σημείο (Β) με χ.θ. 2+150 και συνεχίζει κατά μήκος του 
πρόσφατα διαπλατυσμένου χωματόδρομου έως την διασταύρωση στο 
σημείο (Δ), με χ.θ.:2+765μ. Το μήκος της είναι 1.765μ περίπου. 

Επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων». 

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. Δημήτριος  Καλογερόπουλος, είδε 

την Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, έλαβε υπόψη την 46/2021 προηγούμενη 
απόφαση της ΕΠΖ, καθώς και το γεγονός της μεγάλης κυκλοφοριακής συμφόρησης 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην παραλία Αλυκής,  τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), καθώς 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 μονοδρόμηση της παραλιακής οδού Ποσειδώνος στην περιοχή 

Αλυκή, της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
που απαιτούνται, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους και συγκεκριμένα :  

Α. Την δημιουργία λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας των πεζών, κατά 
μήκος του συνόλου της οδού, δηλαδή από την αρχή της έως το τέλος της οδού, 
νοτιοανατολικά του υγροβιότοπου, στο σημείο (Γ), στην χ.θ. 2+360μ του 
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Σχεδιαγράμματος 1. Η εδαφική αυτή λωρίδα, που θα αποτελεί τμήμα της 
ασφαλτοστρωμένης παραλιακής οδού, θα έχει πλάτος 1,60μ έως 2,0μ. Βόρεια, η εν 
λόγω λωρίδα θα εφάπτεται με την βόρεια οριογραμμή του καταστρώματος της οδού 
Ποσειδώνος. Το μήκος της λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας πεζών, είναι 2.360 
μέτρα περίπου. 
Ο διαχωρισμός της από το υπόλοιπο τμήμα της οδού, θα γίνει με την τοποθέτηση 
εύκαμπτων κορυνών σήμανσης, (ύψους 450mm, διαμέτρου 80 mm και βάρους 0,9kg, 
κατάλληλου για οριοθέτηση δρόμων) χρώματος κόκκινου και λευκού (οριζόντιες 
εναλλάξ λωρίδες) οι οποίες θα πακτωθούν επί του ασφαλτικού της οδού Ποσειδώνος 
σε όλο το μήκος της, ανά 1,6 μέτρα.  

Β. Λόγω της ύπαρξης του οικισμού που αναφέραμε παραπάνω, θα διατηρηθεί 
η οδός Ποσειδωνος ως οδού διπλής κατεύθυνσης, από την αρχή της (διασταύρωση 
με οδό Παυσανίου) και έως περίπου την χ.θ.: 1+000μ. Στην θέση αυτή, που θα 
οριοθετεί και το τέλος της διπλής κυκλοφορίας επί της οδού αφού τελειώνουν και τα 
τελευταία σπίτια μονίμων κατοίκων. 

Γ. Από το Σημείο Α θα επιβάλλεται κυκλοφορία μονής κατεύθυνσης κατά μήκος 
της οδού και έως την θέση του σημείου (Β) στην χ.θ.: 2+150 όπως φαίνεται στο 
Σχεδιάγραμμα 1. Στο σημείο αυτό, η οδός Ποσειδώνος διασταυρώνεται με δύο 
δρόμους, την οδό Απόλλωνος και την οδό Αλυκόβρυσης  εκ των οποίων, αυτός που 
έχει κατεύθυνση νότια (Αλυκόβρυση), έχει  πλάτος διατομής ικανοποιητικό για να 
αναλάβει την κυκλοφορία των οχημάτων της οδού Ποσειδώνος  και την διοχέτευσή 
τους στην ασφαλτοστρωμένη οδό με την οποία διασταυρώνεται στο σημείο Δ στην 
χ.θ.: 2+765 (Σχεδιάγραμμα 1). 

 Συνοπτικά, η μονοδρόμηση που, ξεκινά από το σημείο (Α) με χ.θ.:1+000, έως 
την διασταύρωση στο σημείο (Β) με χ.θ. 2+150 και συνεχίζει κατά μήκος του 
πρόσφατα δια πλατυσμένου δρόμου έως την διασταύρωση στο σημείο (Δ), με 
χ.θ.:2+765μ. Το μήκος της είναι 1.765μ περίπου. 

 
 Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη και ευθύνη της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
Η απόφαση ισχύσει για κάθε έτος έως την τροποποίηση ή ανάκληση της. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 65/2022. 
 

         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  
27 Απριλίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   66 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Διόρθωση - συμπλήρωση της αριθ. 39/2022 απόφασης της 
ΕΠΖ». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 5ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο 
ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή με την αριθ. 61/2022 απόφαση ΕΠΖ, και στη συνέχεια 
εκθέτει τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
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Με την υπ’ αριθ 39/2022 απόφαση μας εγκρίναμε  την χορήγηση μιας θέσης 

στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Σωκράτους 16, στην  Κοινότητα Αιγίου του Δήμου 
Αιγιαλείας, στην κ Σπυρίδωνα Σχινά, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. 

Στη συνέχεια το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου,  μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 

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

Η εν λόγω θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ, θα χορηγηθεί πλησιον της οικιας 
του αιτούντος και συγκεκριμένα στο σημείο που απεικονίζεται στην 
συνημμένη αεροφωτογραφία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρουσας απόφασης ».  

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

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

παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Προεδρος,  είδε:  Α)την υπ’ αριθ. 20/2022 απόφαση 
του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου σε ΟΡΘΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με συνημμένη 
αεροφωτογραφία, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 5738/18.02.2022 έγγραφο του τμήματος 
Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς την Κοινότητα Αιγίου με το 
οποίο  γνωμοδοτεί αρνητικά διότι δεν προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας που 
αναφέρετε στις αποφάσεις του Δ.Σ,  Γ)έλαβε υπόψη την αίτηση του κ. Σχινά  με 
συνημμένη την πιστοποίηση αναπηρίας από την Δ/νση Αναπηρίας Ιατρικής 
Αξιολόγησης του ΕΦΚΑ με ποσοστό αναπηρίας 75%,  Δ)τις αριθ. 192/2007  και 
205/2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγίου, καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 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 συμπλήρωση της αριθ. 39/2022 απόφαση της ΕΠΖ και την έγκριση  χορήγησης 

μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Σωκράτους 16, στην  Κοινότητα Αιγίου 
του Δήμου Αιγιαλείας, στην κ Σπυρίδωνα Σχινά, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του, πλησίον της οικίας του και όπως απεικονίζεται στη συνημμένη αεροφωτογραφία.  
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   Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα του αιτούντα υπό την επίβλεψη του 
αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

 
Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίας του 

Δήμου Αιγιαλείας όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησης της εν λόγω θέσης στάθμευσης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2022. 

 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   67 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (πεζοδρόμηση) 
παραλιακής οδού Κυανής Ακτής – Ποσειδώνος στην Κοινότητα Σελιανιτίκων». 
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 με την αριθ. 61/2022 απόφαση ΕΠΖ, και στη συνέχεια 
εκθέτει τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σελιανιτίκων μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 

70/17-6-2022 έγγραφο του στο οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1. ότι:  «δια του 
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παρόντος, αναφορικά με τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις επί της παραλιακής οδού Κυανής 

Ακτής – Ποσειδώνος της Κοινότητας Σελιανιτίκων, οι οποίες είναι εποχιακές και 

ειδικότερα κατά την περίοδο αιχμής από 1 Ιουλίου έως την 31 Αυγούστου και για το 

διάστημα μεταξύ 12.00 το μεσημέρι έως 01.00 μετά τα μεσάνυχτα, καθημερινά, η 

διατύπωση της θέσης του Κοινοτικού Συμβουλίου Σελιανιτίκων, όπως εκφράζεται η 

βούληση του οργάνου με την αριθ. 6/2021, αφορά στην ισχύ του μέτρου για κάθε έτος 

και όχι περιοριστικά μόνο για το έτος που πάρθηκε η απόφαση».   

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. Δημήτριος  Καλογερόπουλος, είδε 

το υπ’ αριθ. πρωτ.: 70/17-6-2022 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Σελιανιτίκων, 
έλαβε υπόψη την αριθ. 6/2021 απόφαση της Κοινότητας,  τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), καθώς 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 εποχιακή πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Κυανής Ακτής – 

Ποσειδώνος στην Κοινότητα Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιαλείας,  και ειδικότερα κατά 
την περίοδο αιχμής από 1 Ιουλίου έως την 31 Αυγούστου και για το διάστημα μεταξύ 
12.00 το μεσημέρι έως 01.00 μετά τα μεσάνυχτα, καθημερινά. 

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

Η απόφαση ισχύει για κάθε έτος έως την τροποποίηση ή ανάκληση της. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2022. 
 

         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   68 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 
σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί εποχιακής πεζοδρόμησης της οδού Σεραφείμ στην 
Κοινοτητα Ακράτας». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 7ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα 
εντάχθηκε σε αυτή με την αριθ. 61/2022 απόφαση ΕΠΖ, και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ακράτας μας απέστειλε την αριθ. 6/2022 απόφαση 

του σύμφωνα με την οποία: «αποδέχεται το αίτημα του Προέδρου και των τριών 

κοινοτικών Συμβούλων και θα σταλεί έγγραφο προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και την 

Αντιδήμαρχο κα Σταυροπούλου Μ., για την εποχιακή πεζοδρόμηση της οδού Σεραφείμ. 
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Επιπλέον η εν λόγω οδός να λειτουργήσει ως πεζόδρομος για τις ημέρες Παρασκευή, 

Σάββατο, και Κυριακή για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο αρχής γενομένης από την 

Παρασκευή 10 Ιουνίου (τριήμερο Αγίου  Πνεύματος) και καθημερινά για τις ημέρες του 

Αυγούστου. Η πεζοδρόμηση θα ξεκινά από ώρα 21.00 έως το πέρας λειτουργίας των 

καταστημάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι μόνιμοι κάτοικοι της εν λόγω οδού για τους 

οποίους θα επιτρέπεται η ελεύθερη διέλευση ». 

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. Δημήτριος  Καλογερόπουλος, είδε την 

αριθ. 6/2022 απόφαση της Κοινότητας Ακράτας, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 
73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), καθώς 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 εποχιακή πεζοδρόμηση της οδού Σεραφείμ στην Κοινότητα 

Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, κατά τις βραδινές ώρες, μετά το κλείσιμο των καταστημάτων 
(δηλ. 21:00 – 06:00), λόγω θερινής περιόδου και για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 
έως 15 Σεπτεμβρίου.  

Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν υπό την επίβλεψη και ευθύνη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ενώ επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών της εν 
λόγω οδού θα μπορούν να σταθμεύουν.  

Η απόφαση ισχύει για κάθε έτος έως την τροποποίηση ή ανάκληση της. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 68/2022. 
 

         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 
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   69 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 
3)Βασίλης Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

 
Για το αντικείμενο: «Περί μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για χώρο στάθμευσης 
οχημάτων (παρκινγκ) στην οδό Ελίκης και Καραϊσκάκη στην Κοινότητα Αιγίο». 

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

 «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Θα πρέπει να λάβουμε απόφαση για την εκ νέου μίσθωση ενός ακινήτου που βρίσκεται 
επί των οδών Ελίκης & Καραϊσκάκη στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, καθώς η 
σύμβαση έχει λήξει. Το εν λόγω ακίνητο είναι το κατάλληλο για χρήση πάρκινγκ, έχει 
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εμβαδόν 361 τ.μ και εξυπηρετεί δημότες, στην εν λόγω περιοχή, διότι υπάρχει μεγάλη 
κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω ότι πλησίον βρίσκεται η ΔΟΥ, το Επιμελητήριο, η λαϊκή 
αγορά 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 τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος,  έλαβε 

υπόψη το γεγονός ότι με την εν λόγω μίσθωση θα αποφευχθεί το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα που δημιουργείται στην περιοχή, λόγω της μεγάλης προσέλευσης 
επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/ 07.06.2010), της  παρ. 13α του άρθρου 5 και του άρθρου 18 
του  Ν. 4623/9-8-19, καθώς και του άρθρου 194 του ν. 3463/2006 ( Κ.Δ.Κ), μετά από 
διαλογική συζήτηση,   

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τη μίσθωση ακινήτου, για την 

δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Ελίκης & Καραϊσκάκη στην 
Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα που δημιουργείται στην εν λόγω περιοχή, λόγω της μεγάλης προσέλευσης 
επισκεπτών και κατοίκων,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3463/06. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  69/2022. 
 

          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 
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   70 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 
3)Βασίλης Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

 
Για το αντικείμενο: «Περί μετακίνησης κάδου απορριμμάτων στον οικισμό 
Σαλμενίκο της ΔΕ Ερινεού». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 2ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει 
τα εξής: 

 «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης 
Καθαριότητας μας απέστειλε την αριθ. 21304/17-6-2021 Εισήγηση σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα σύμφωνα με την οποία εισηγείται την μετακίνηση ενός κάδου βρίσκεται 
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έμπροσθεν της οικίας Φωτεινής Αθανασοπούλου, στον οικισμό Σαλμενίκο της Δ.Ε 
Ερινεού, στην απέναντι πλευρά του Κοινοτικού δρόμου και περίπου δυο μέτρα δεξιά, 
λόγω εκτέλεσης έργου (κατασκευή ράμπας για πρόσβαση στην οικία)».   
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-
2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να 
αποφασίσουμε σχετικά 

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

αριθ. 21304/17-6-2021 Εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας έλαβε υπόψη τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/ 07.06.2010), της  παρ. 13α του άρθρου 
5 και του άρθρου 18 του  Ν. 4623/9-8-19, καθώς και του άρθρου 194 του ν. 3463/2006 ( 
Κ.Δ.Κ), μετά από διαλογική συζήτηση,   

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τη μετακίνηση ενός κάδου  που 

βρίσκεται έμπροσθεν της οικίας Φωτεινής Αθανασοπούλου, στον οικισμό Σαλμενίκο της 
Δ.Ε Ερινεού, του Δήμου Αιγιαλείας, στην απέναντι πλευρά του Κοινοτικού δρόμου και 
περίπου δυο μέτρα δεξιά, σύμφωνα με την Εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  70/2022. 
 

          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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   71 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 
σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη της κοπής ενός δέντρου εξωτερικά των 
αποδυτηρίων του γηπέδου στην Κοινότητα Τέμενης». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 3ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια εκθέτει 
τα κάτωθι: : 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 

Το Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Παιδεία, Αθλητισμός& 
Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 28/2022 απόφαση 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα με την οποία αποφάσισε:  
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«να εγκρίνει την κοπή ενός δέντρου (καζουαρινα) που φύεται εξωτερικά αλλά και 
πολύ κοντά στο κτίριο των αποδυτηρίων του Γηπέδου Τέμενης, το οποίο με το 
ριζικό του σύστημα αποφράσσει την αποχέτευση των αποδυτηρίων, καθώς και 
τη φύτευση εκ μέρους του ΝΠΔΔ νέου δέντρου σε άλλο σημείο του χώρου του 
γηπέδου».  

Επίσης το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του 

Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ. 12178/11-4-2022 έγγραφό του μας διαβίβασε Τεχνική 

Έκθεση που έχει ως κάτωθι:  

«Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 8555/14-03-2022 αίτησης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» 

η οποία αφορά στην κοπή ενός δέντρου εξωτερικά του κτιρίου των αποδυτηρίων 

στο γήπεδο Τέμενης, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία την 

Τρίτη 05/04/2022. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στον χώρο μπροστά από 

την είσοδο του γηπέδου και συγκεκριμένα δεξιά από αυτήν φύονται τρία δέντρα 

καζουαρίνας. Ένα εξ αυτών φύεται πολύ κοντά στο κτίριο των αποδυτηρίων με 

αποτέλεσμα το ριζικό του σύστημα να αποφράσσει την αποχέτευση των 

αποδυτηρίων. 

Το δέντρο είναι υγιέστατο, ζωηρό και αρκετά ψηλό. Η βάση του κορμού του 

φύεται μερικά εκατοστά από τον τοίχο του κτιρίου με αποτέλεσμα η αποκοπή 

τμήματος του ριζικού συστήματος του δέντρου ώστε να ρυθμιστεί το πρόβλημα 

στην αποχέτευση, θα προκαλούσε πολύ σοβαρά προβλήματα ευστάθειας στο 

δέντρο, μπορεί και πτώση λόγω αποκοπής στηρικτικών ριζών. Επιπλέον στο 

σημείο που φύεται είναι αδύνατη η τοποθέτηση αντιρριζικής προστασίας, ώστε 

να αποτρέπεται η αύξηση των ριζών προς τους σωλήνες αναζητώντας νερό.  

Κατόπιν των ανωτέρω, εάν το κόστος αποκατάστασης των βλαβών που 

προκύπτουν είναι υψηλό (απαιτείται συχνή συντήρηση του δικτύου και συχνές 

επεμβάσεις προκειμένου το δίκτυο να παραμένει καθαρό), προτείνεται η κοπή 

του εν λόγω δέντρου και η φύτευση από το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, 

Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» νέου δέντρου, σε άλλο 

σημείο του χώρου του γηπέδου». 

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 Προέδρος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος,  είδε:  Α)την υπ’ 
αριθ. 28/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική 
Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 12178/11-4-2022 έγγραφο του 
τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με τη συνημμένη 
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Τεχνική Έκθεση,  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ 
τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην 
ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την 
υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή και αντικατάσταση ενός (εκ των τριών) δέντρων που 

βρίσκεται στο χώρο μπροστά από την είσοδο του γηπέδου Κοινότητας Τεμένης του Δήμου 
Αιγιαλείας και συγκεκριμένα δεξιά από αυτήν όπου φύονται τρία δέντρα καζουαρίνας, 
καθώς το ένα εξ αυτών φύεται πολύ κοντά στο κτίριο των αποδυτηρίων με αποτέλεσμα το 
ριζικό του σύστημα να αποφράσσει την αποχέτευση των αποδυτηρίων.  

 Η φύτευση νέου δέντρου θα πραγματοποιηθεί από το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, 
Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», σε άλλο σημείο του 
χώρου του γηπέδου 

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

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2022. 

 
         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 
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   72 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι – Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 
3)Βασίλης Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  

 
Για το αντικείμενο: «Περί αγοράς ή μη οικοπέδου στην Κοινότητα Κουλούρας για 
χρήση στάθμευσης οχημάτων». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 4ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει 
τα εξής: 

 «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κουλούρας μας απέστειλε την αριθ. 2/2022 απόφαση του 
σύμφωνα  με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την αγορά ενός οικοπέδου που βρίσκεται 
στην παλιά Κουλούρα δίπλα από την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και εξουσιοδοτεί τον 
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Πρόεδρο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες μέσω του Δήμου Αιγιαλείας, για την 
αγορά του εν λόγω οικοπέδου για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης». 

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

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

αριθ. 2/2022 απόφαση της Κοινότητα Κουλούρας,  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/ 07.06.2010), της  παρ. 13α του άρθρου 5 
και του άρθρου 18 του  Ν. 4623/9-8-19, καθώς και του άρθρου 194 του ν. 3463/2006 ( 
Κ.Δ.Κ), μετά από διαλογική συζήτηση,   

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τη μίσθωση ακινήτου, για την 

δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων, που βρίσκεται στην  παλιά Κουλούρα δίπλα 
από την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στην Κοινότητα Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας, 
προκειμένου να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη λόγω περιοχή, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3463/06. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  72/2022. 
 

          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 
20 Ιουνίου 2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   73 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 
σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στην 
νοτιοανατολική είσοδο της πλατείας στη Κοινότητα Κουλούρας». 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 5ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια εκθέτει 
τα κάτωθι : 

«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
Το Τμήμα Συγκοινωνιών- Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 19736/3-6-2022 έγγραφο 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα το οποίο έχει ως εξής:  
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«Θεμα: Τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων στην νοτιοανατολική είσοδο της 
πλατείας Κουλούρας. 
Σχετ: 1. Η με αρ. πρωτ. 4854/10-2-2022 αίτηση της κας. Ασπρούκου Κυριακής. 
2. Η με αρ. πρωτ. 14099/28-4-2022 αίτηση της κας. Ασπρούκου Κυριακής. 
3. Η με αρ. 3/2022 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Κουλούρας. 
        Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων και ύστερα από αυτοψία που 
πραγματοποιήθηκε, η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για την τοποθέτηση ενός 
προστατευτικού εμποδίου σχήματος Π, στην νοτιοανατολική είσοδο της πλατείας 
Κουλούρας και συγκεκριμένα στη θέση που αποτυπώνεται στη συνημμένη 
αεροφωτογραφία, για την αποφυγή εισόδου οχημάτων επί της πλατείας. 
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αρ. 3/2022 απόφαση του Συμβουλίου της 
Τοπικής Κοινότητας Κουλούρας και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής 
απόφασης». 

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

7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  παρακαλώ να 

αποφασίσουμε σχετικά 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος είδε: Α)την υπ’ 
αριθ. 3/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Κουλούρας με την οποία γνωμοδοτεί 
θετικά για την τοποθέτηση μπάρας στην είσοδο στο κάτω μέρος της πλατείας, Β)το υπ’ 
αριθ. πρωτ. 19736/3-6-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών, Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  Γ)έλαβε υπόψη την 
αίτηση της κας Ασπρούκου,  έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την τοποθέτηση ενός προστατευτικού εμποδίου σχήματος Π, στην 

νοτιοανατολική είσοδο της πλατείας της Κοινότητας Κουλούρας Δήμου Αιγιαλείας και 
συγκεκριμένα στη θέση που αποτυπώνεται στη συνημμένη αεροφωτογραφία, για την 
αποφυγή εισόδου οχημάτων επί της πλατείας.  

Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη και 
επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2022. 

 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   74 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρου (καζουαρίνας)  που 
βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Αιγίου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 7ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
εκθέτει τα κάτωθι: : 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
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Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 35/2022 
απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα με την οποία αποφάσισε:  
«Γνωμοδοτεί θετικά για τη κοπή του δέντρου (καζουαρίνας) που φύεται δίπλα 
από τον οικογενειακό ταφείο «Καρράς Σπυρίδων (Τσουρούτης Χ. Λάμπρος)»,  
καθώς είναι αρκετά ψηλό με ανεπτυγμένους βραχίονες αρκετά μεγάλου 
όγκου. Το ξύλο του είναι σχετικά ευαίσθητο και εύθραυστο σε ανεμορριψίες 
και θραύσεις εν γένει. 
Το εν λόγω δέντρο αναπτύσσεται εφαπτόμενο στο συγκεκριμένο οικογενειακό 
ταφείο έχοντας προκαλέσει μικρή ζημιά – ρήξη στην μαρμάρινη επένδυσή του, 
δεδομένου δε ότι είναι ταχείας αύξησης, η ζημιά που θα προκαλεί στα 
μάρμαρα λόγω της ανάπτυξής του θα είναι συνεχής.».  

Επίσης το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του 

Δήμου με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9729/22.03.2022 έγγραφό του απέστειλε Τεχνική Έκθεση 

που έχει ως κάτωθι:  

«Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 16/03/2022 και ημέρα Τετάρτη, 

διαπιστώθηκε πως εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου και δίπλα από το 

οικογενειακό ταφείο «Καρράς Σπυρίδων (Τσουρούτης Χ. Λάμπρος)» φύεται 

μια καζουαρίνα. Το δέντρο είναι υγιέστατο, ωστόσο αναπτύσσεται 

εφαπτόμενο στο συγκεκριμένο οικογενειακό ταφείο έχοντας προκαλέσει μικρή 

ζημιά – ρήξη στην μαρμάρινη επένδυση του ταφείου. Δεδομένου ότι το δέντρο 

είναι ταχείας αύξησης, η ζημιά που θα προκαλεί στα μάρμαρα λόγω της 

ανάπτυξής του θα είναι συνεχής. 

Πέραν των ανωτέρω, το συγκεκριμένο δέντρο (καζουαρίνα), είναι δέντρο 

αρκετά ψηλό με ανεπτυγμένους βραχίονες αρκετά μεγάλου όγκου. Ωστόσο το 

ξύλο του είναι σχετικά ευαίσθητο και εύθραυστο σε ανεμορριψίες και 

θραύσεις εν γένει. Ήδη από αντίστοιχο δέντρο εντός του κοιμητηρίου Αιγίου 

αποκολλήθηκε κλάδος τον Σεπτέμβρη του 2021, προκαλώντας βλάβες σε 

παρακείμενο ταφείο».». 

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 Προέδρος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος,  είδε:  Α)την 
υπ’ αριθ. 35/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 
9729/22.03.2022 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση,  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 & 
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α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή ενός δέντρου (καζουαρίνας) που βρίσκεται στο Κοιμητήριο 

Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα δίπλα από το οικογενειακό ταφείο 
«Καρράς Σπυρίδων (Τσουρούτης Χ. Λάμπρος), διότι αναπτύσσεται εφαπτόμενο στο 
συγκεκριμένο οικογενειακό ταφείο έχοντας προκαλέσει ζημιά – ρήξη στην μαρμάρινη 
επένδυση του ταφείου, δεδομένου ότι το δέντρο είναι ταχείας αύξησης, η ζημιά που θα 
προκαλεί στα μάρμαρα λόγω της ανάπτυξής του θα είναι συνεχής.  

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

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 74/2022. 

 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  

 
 



1 
 

                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   75 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 
σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρου από πρανές κοινόχρηστου 
χώρου, στον οικισμό Πανόραμα Ροδοδάφνης». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 8ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια εκθέτει 
τα κάτωθι: : 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου με το υπ’ αριθ. 

πρωτ. 18302/27-5-2022 έγγραφό του μας διαβίβασε Τεχνική Έκθεση σχετικά με το 

ανωτέρω θέμα που έχει ως εξής:  

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 15705/12-05-2022 αίτησης η οποία αφορά στην 

κοπή δέντρου που φύεται σε κοινοτικό πρανές επί της οδού Χρυσανθέμων στο 

Πανόραμα Ροδοδάφνης, η Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία την Τρίτη 24/05/2022. 

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω δέντρο, είναι μεν υγιές, ωστόσο 

είναι πολύ ψηλό, εφάπτεται σε μάντρα παρακείμενης οικίας και παρουσιάζει 

κλίση προς την οικία αυτή. Λόγω της απόστασης του κορμού και των ριζών από 

τη μάντρα (περίπου 10 εκατοστά), το δέντρο έχει προκαλέσει ρωγμές σε αυτή. 

Στην περίπτωση που διαρρηχθεί πλήρως η μάντρα, το δέντρο 

κινδυνεύει να χάσει την στήριξή του (καθώς οι ρίζες θα βρεθούν στον αέρα) και 

υπάρχει κίνδυνος να πέσει στην γειτονική οικία, προς την οποία έχει ήδη πάρει 

κλίση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η θέση του είναι 

προβληματική καθώς προκαλεί ήδη φθορές και προς αποφυγής μεγαλύτερης 

ζημιάς, συνιστάται η κοπή του». 

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

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Προέδρος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος,  είδε:  το υπ’ 
αριθ. πρωτ. 18302/27-5-2022 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και φωτογραφίες,  
έλαβε υπόψη την αίτηση του κ. Τσουμπού, 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 κοπή ενός δέντρου που φύεται σε κοινοτικό πρανές επί της οδού 

Χρυσανθέμων στον οικισμό Πανόραμα της Κοινότητας Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας 
και συγκεκριμένα που εφάπτεται σε μάντρα παρακείμενης οικίας και παρουσιάζει κλίση 
προς την οικία αυτή και λόγω της απόστασης του κορμού και των ριζών από τη μάντρα 
(περίπου 10 εκατοστά), το δέντρο έχει προκαλέσει ρωγμές σε αυτή.  

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

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75/2022. 
 

         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Τακτικής Συνεδρίασης  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   76 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 
σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί ανάκλησης της με αρ. 137/2020 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, που αφορά θέση στάθμευσης, διότι εξέλειψαν οι λόγοι 
χορήγησης». 

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

«Κυρίες και κύριοι, 
Το τμήμα Συγκοινωνιών –Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 18031/25-5-2022 έγγραφό του σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα, γνωμοδοτεί ως εξής:  
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«ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αρ. 137/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 17344/23-5-2022 αίτηση της κ. Βασιλικής Καραμήτσα. 

Με την υπ’ αριθ. 137/2020 απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αιγιαλείας έκανε δεκτό το αίτημα της κ. Βασιλικής Καραμήτσα για χορήγηση μιας θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ του με αριθμό κυκλοφορίας ΑΧΤ 7849 Ι.Χ. αυτοκίνητου, έμπροσθεν 
της οικία της, η οποία βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου και Ελ. Στρατιώτη 11, για 
την εξυπηρέτηση της μητέρας της Αγγελικής Καραμήτσα. 
Με την με αριθ. πρωτ. 17344/23-5-2022 αίτηση της η κ. Βασιλικής Καραμήτσα, μας 
έκανε γνωστό ότι η μητέρα της απεβίωσε.  
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ανάκληση της με αριθ. 137/2020 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, διότι εξέλειπαν οι λόγοι.».  

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 το 

υπ’ αριθ. 18031/25-5-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (που είχε αποσταλεί με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με συνημμένη την από 20-5-2022 αίτηση της κας Καραμήτσα 
Βασιλικής,  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 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  ανάκληση της υπ’ αριθ. 137/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που αφορά μια θέση στάθμευσης επί της οδού 25ης Μαρτίου της Κοινότητας Αιγίου 
Δήμου Αιγιαλείας, λόγω αναπηρίας, στην κα Αγγελική Καραμήτσα, με οδηγό την κα 
Βασιλική Καραμήτσα για το αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΑΧΤ 7849,  καθώς 
σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την αίτηση της 
κας Καραμήτσα  οι λόγοι έχουν εκλείψει.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2022. 
 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   77 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 2022, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και 
σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης (αναπηρική) επί της 
οδού Επισκόπου Γεωργίου 8 στην Κοινότητα Αιγίου». 

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

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Συμβούλιο Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 32/2022 απόφαση 

του κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ.:12750/14-4-2022 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών 
–Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα και με την οποία αποφάσισε:  «Γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση 
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θέσης στάθμευσης (ΑΜΕΑ)  στην κα Γεωργίου Σωτηρία, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της, για το επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΑΧΧ - 3779 είναι 
έμπροσθεν της κατοικίας της, η οποία βρίσκεται επί της οδού Επισκόπου Γεωργίου 8, 
στην Δημοτική Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ποσοστό 
αναπηρίας που ανέρχεται σε ποσοστό 82%, σύμφωνα με την γνωστοποίηση 
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του 
ΕΦΚΑ με αριθ.  131-2021-3914/26.08.2021 Επιτροπής. 
         Η θέση στάθμευσης θα οριοθετηθεί με διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, 
διαστάσεων 2,50 Χ 5,50 μέτρων, ενώ θα τοποθετηθεί και πινακίδα επί στύλου στην 
οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης (ΑΧΧ - 
3779) και  ο  αριθμός  της  απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Αιγιαλείας,  
με την οποία θα χορηγηθεί η θέση στάθμευσης. 
       Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίας 
του Δήμου Αιγιαλείας όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησης της εν λόγω θέσης 
στάθμευσης.  
      Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα που θα 
βαρύνουν τον αιτούντα».  

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. 32/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
12750/14-4-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  έλαβε υπόψη το ποσοστό 
αναπηρίας που ανέρχεται σε ποσοστό 82%, σύμφωνα με την γνωστοποίηση 
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του 
ΕΦΚΑ με αριθ.  131-2021-3914/26.08.2021 Επιτροπής,  τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) του αρθρ. 5 περ. 13α του Ν.4623/19 και την 
υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015  όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Να εγκρίνει την χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης (αναπηρική) στην κα Γεωργίου 
Σωτηρία, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, για το επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό 
κυκλοφορίας ΑΧΧ - 3779 έμπροσθεν της κατοικίας της, η οποία βρίσκεται επί της οδού 
Επισκόπου Γεωργίου 8, στην Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας με τις κάτωθι 
παρεμβάσεις:  

 διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, διαστάσεων 2,50 Χ 5,50 μέτρων, για την 
οριοθέτηση της θέσης  

  τοποθέτηση πινακίδας επί στύλου στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός 
κυκλοφορίας του οχήματος εξυπηρέτησης (ΑΧΧ - 3779) και  ο  αριθμός  της  
απόφασης της ΕΠΖ του Δήμου Αιγιαλείας,  με την οποία θα χορηγηθεί η θέση 
στάθμευσης. 
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Ο ενδιαφερόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις αρμόδιες Υπηρεσίας του 
Δήμου Αιγιαλείας όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησης της εν λόγω θέσης 
στάθμευσης.  
      Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα που θα βαρύνουν 
τον αιτούντα μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την 
επίβλεψη αυτης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2022. 
 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   78 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων επί της οδού 
Αγίου Μελετίου 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 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Συμβούλιο Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 29/2022 απόφαση 

του κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ.:12405/12-4-2022 έγγραφο του Τμήματος 
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Συγκοινωνιών –Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
σχετικά με το ανωτέρω θέμα με την οποία αποφάσισε:  «Γνωμοδοτεί θετικά για την 
έγκριση σε διάφορα κυκλοφοριακά θέματα επί της οδού Αγίου Μελετίου, στην 
Δημοτική  Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αναλυτικά ως εξής:  

Για την ομαλή είσοδο – έξοδο στους ισόγειους χώρους στάθμευσης, 
προτείνεται λόγω μικρού πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αγίου Μελετίου, 
απαγόρευση στάσης – στάθμευσης σε όλο το μήκος του προσώπου της 
πολυκατοικίας και συγκεκριμένα σε μήκος 16,50μ. έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
ομαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.  

Τεχνικά η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης θα επιτευχθεί με  υποβάθμιση 
του πεζοδρομίου σε μήκος 3,50μ. σε κάθε μια από τις εισόδους – εξόδους και με 
τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε μήκος 16,50μ., 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.».  

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. 29/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
12405/12-4-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) του αρθρ. 5 
περ. 13α 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 τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επί της οδού Αγίου Μελετίου, στην 
Κοινότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αναλυτικά ως εξής:  

- απαγόρευση στάσης – στάθμευσης σε όλο το μήκος του προσώπου της 
πολυκατοικίας και συγκεκριμένα σε μήκος 16,50μ. έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
ομαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, για 
την ομαλή είσοδο – έξοδο στους ισόγειους χώρους στάθμευσης, λόγω μικρού 
πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αγίου Μελετίου 
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- υποβάθμιση  του πεζοδρομίου σε μήκος 3,50μ. σε κάθε μια από τις εισόδους – 
εξόδους και με τοποθέτηση κίτρινης διαγράμμισης επί του οδοστρώματος σε 
μήκος 16,50μ., για την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης 

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

- αποξηλωση των υφιστάμενων μεταλλικών ραμπών 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 μετά 
από συνεννόηση και  επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2022. 
 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   79 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης κυκλοφοριακών παρεμβάσεων έμπροσθεν 
του Δ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αιγίου, επί της οδού Παυσανίου στην Κοινότητα 
Αιγίου.  ». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
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Το Συμβούλιο Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 30/2022 απόφαση 
του κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ.:11202/4-4-2022 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών 
–Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα και με την οποία αποφάσισε:  «Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση 
Κυκλοφοριακών παρεμβάσεων  έμπροσθεν του Δ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Αιγίου, 
για την επίλυσης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, αναλυτικά ως εξής:  
Κατακόρυφη σήμανση: 

 Τοποθέτηση δύο πινακίδων επί στύλου και στα δυο ρεύματα 
κυκλοφορίας της οδού Παυσανίου, 50 μέτρα πριν από τον Δ΄ 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Αιγίου: 

1. Μιας πινακίδας αναγγελίας κινδύνου τύπου Κ16- Κίνδυνος λόγω συχνής 
κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κλπ) 

2. Μιας ρυθμιστικής πινακίδας τύπου Ρ32- Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 
30 χλμ/ώρα.  

 Τοποθέτηση μίας ρυθμιστικής πινακίδας και στα δύο ρεύματα 
κυκλοφορίας της οδού Παυσανίου, 50 μέτρα μετά από τον Δ΄ 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Αιγίου, τύπου Ρ37 – Τέλος ορίου ταχύτητας που 
έχει επιβληθεί με την απαγορευτική πινακίδα Ρ32».  

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. 30/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. 
11202/4-4-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) του αρθρ. 5 περ. 13α 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 τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην οδό Παυσανίου και 
συγκεκριμένα έμπροσθεν του Δ’ Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Αιγίου 
Δήμου Αιγιαλείας, ως εξής: 

1. Τοποθέτηση δύο πινακίδων επί στύλου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας της 
οδού Παυσανίου, 50 μέτρα πριν από τον Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αιγίου: 

- μιας πινακίδας αναγγελίας κινδύνου τύπου Κ16- Κίνδυνος λόγω συχνής 
κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κλπ) 

- μιας ρυθμιστικής πινακίδας τύπου Ρ32 
- Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 30 χλμ/ώρα.  
2. Τοποθέτηση μίας ρυθμιστικής πινακίδας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της 

οδού Παυσανίου, 50 μέτρα μετά από τον Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Αιγίου, 
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τύπου Ρ37 – Τέλος ορίου ταχύτητας που έχει επιβληθεί με την απαγορευτική 
πινακίδα Ρ32».  

      Όλες οι περιγραφόμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη και 
επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2022. 
 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   80 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης δημιουργίας μιας θέσης αναπηρικής επί της 
οδού Μητροπόλεως 1 στην Κοινότητα Αιγίου». 

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

«Κυρίες και κύριοι, 
Το Συμβούλιο Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 31/2022 απόφαση 

του σχετικά με το ανωτέρω θέμα με την οποία αποφάσισε:  «Γνωμοδοτεί θετικά όπως 
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προβούμε στην δημιουργία θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Μητροπόλεως 
1, στο Αίγιο, πάνω από την εκκλησία Αγία Τριάδα στο αριστερό μέρος του δρόμου 
όπου υπάρχουν δύο θέσεις στάθμευσης, με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή της 
καθημερινής ταλαιπωρίας αλλά την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.  

 Το σημείο αυτό είναι στο κέντρο της πόλης του Αιγίου και ενδείκνυται για το 
σκοπό αυτό. Είναι δε πλησίον του Ταχυδρομείου, των καταστημάτων των Τραπεζών 
κ.λ.π. και θα αναπληρώσει την  θέση στάθμευσης που καταργήθηκε προσωρινά λόγω 
των έργων που εκτελούνται στην πλατεία Αγίας Λαύρας.».  

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

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

την αριθ. 31/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, έλαβε υπόψη το 
γεγονός ότι καταργήθηκε η θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία που υπήρχε στην 
πλατεία Αγίας Λαύρας λόγω των έργων που γίνονται εκεί,  τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) του αρθρ. 5 περ. 13α 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 δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης για άτομα με αναπηρία επί 
της οδού Μητροπόλεως 1 στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα 
πάνω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας,  στο αριστερό μέρος του δρόμου όπου 
υπάρχουν δύο θέσεις προσωρινής στάθμευσης. 
      Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη και υπό την επίβλεψη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2022. 
 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   81 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι  (20) 
Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρων (κουκουναριές & 
κυπαρίσσια)  στην Κοινότητα Αρραβωνίτσας Δήμου Αιγιαλείας.». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 14ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
εκθέτει τα κάτωθι: : 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
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Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολ. Προστασίας μας 
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 43219/21-10-2021 έγγραφό του με συνημμένη Τεχνική 
Έκθεση, σχετικά με το ανωτέρω θέμα η οποία έχει ως εξής:  

« Τεχνική Έκθεση  
Σε συνέχεια της με αρίθ. πρωτ. 31589/12-08-2021 σχετικής αιτήσεως της 
κυρίας Μπαλταδώρου Όλγας από κοινού με τον Πρόεδρο της Κοινότητας 
Αρραβωνίτσας, και σε ότι αφορά τα δέντρα (κουκουναριές και κυπαρίσσια) τα 
οποία φύονται στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του κτιρίου του Δημοτικού 
Σχολείου Αρραβωνίτσας, η Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία την Τρίτη, 
19/10/2021. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι τα συγκεκριμένα δέντρα που 
φύονται είναι υγιέστατα. Συγκεκριμένα παρουσιάζουν όλα τα τυπικά 
χαρακτηριστικά του είδους τους (ομοιόμορφη και σφαιρική κόμη). Ωστόσο, 
στα τέσσερα δέντρα τα οποία φύονται προς την δυτική πλευρά του κτιρίου η 
κόμη τους είναι πυκνή και ιδιαίτερα ζωηρή και περιπλέκεται με καλώδια 
ηλεκτροδότησης. Επιπλέον γειτνιάζουν άμεσα και με κολώνες ηλεκτροδότησης 
ενώ η κόμη τους αναπτύσσεται επάνω από τη στέγη του κτιρίου. Τέλος, λόγω 
της πυκνής φύτευσης των δέντρων στο σημείο, έχει προκληθεί διάρρηξη στην 
τσιμεντένια βάση της περίφραξης. Τα άλλα δύο πεύκα του περιβάλλοντα 
χώρου, τα οποία φύονται στην βορεινή πλευρά του χώρου δεν δημιουργούν 
κανέναν απολύτως πρόβλημα, καθώς γειτνιάζουν με χέρσο αγροτεμάχιο και 
είναι μακριά από το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.  
 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι κατά το παρελθόν 
(04/03-01-2020 αίτηση του προέδρου της Κοινότητας), η Υπηρεσία προέβη 
στην κλάδευση των δέντρων προκειμένου να περιοριστεί η κόμη τους και 
παρόλα αυτά τα δέντρα ανέπτυξαν νέα βλάστηση εύρωστη και ισχυρή, 
συνιστάται η κοπή των τεσσάρων και η αντικατάστασή τους με νέα είδη 
ηπιότερης ανάπτυξης λόγω της θέσης και της γειτνίασης με το δίκτυο 
ηλεκτροδότησης». 

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 Προέδρος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος,  είδε το υπ’ 
αριθ. πρωτ. 43219/21-10-2021 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση,  έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 
περ. 13α & αρθρ. 18 του Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 
περ. α1 & α4 και παρ.4, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 
όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, 
μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει την κοπή και αντικατάσταση τεσσάρων δέντρων τα οποία φύονται 

στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας 
Αρραβωνίτσας και συγκεκριμένα προς την δυτική πλευρά του κτιρίου, καθώς η κόμη 
τους είναι πυκνή, ιδιαίτερα ζωηρή και περιπλέκεται με καλώδια ηλεκτροδότησης. 

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

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 81/2022. 

 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   82 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  
και 7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι  (20) 
Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, 
μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. 
και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει 
ως κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη 
απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα 
(9), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης 
Ι, σε αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
– Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης 
Τομαράς   τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου που βρίσκεται στο 
Νότιο τμήμα του Κοιμητηριού της Κοινότητας Αιγίου». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημήτριος  
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 15ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, και στη συνέχεια 
εκθέτει τα κάτωθι: 
  «Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
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Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αιγίου μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 12/2022 

απόφαση του σχετικά με το ανωτέρω θέμα με την οποία αποφάσισε : «Γνωμοδοτεί 
θετικά για την παρακολούθηση και τακτικό έλεγχο του δέντρου που φύεται 
στο πρανές απέναντι από το οικογενειακό ταφείο «Φαλτάκας Χρήστος», στο 
νότιο τμήμα του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου, από την Υπάλληλο του 
Αυτοτελούς τμήματος περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολ Προστασίας του 
Δήμου Αιγιαλείας κα. Ακριβή Παλαιολογοπούλου ΠΕ Γεωπόνο.  

Το εν λόγω δέντρο είναι νεαρής ηλικίας και μικρού μεγέθους κι ως εκ 
τούτου δεν είναι επικίνδυνο για την πρόκληση ζημιών στο ταφείο. Εάν κριθεί 
αναγκαίο η αρμόδια Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες 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 Προέδρος κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος,  είδε Α)την 
υπ’ αριθ. 12/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου, Β)το υπ’ αριθ. πρωτ. 
50565/7-12-2021 έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση με την οποία γνωμοδοτεί 
θετικά για τον επανέλεγχο του δέντρου,  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), του αρθρ. 5 περ. 13α & αρθρ. 18 του 
Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ»  άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.69092/7262/11-6-2015 όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εγκρίνει τον επανέλεγχο ενός  δέντρου που φύεται στο πρανές απέναντι από 

το οικογενειακό ταφείο «Φαλτάκας Χρήστος», στο νότιο τμήμα του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου Αιγίου στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και την κοπή αυτού στην 
περίπτωση που απαιτείται καθώς δεν υπάρχει αντιστήριξη στο πρανές.  

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

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2022. 

 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   83 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί ανάκλησης της υπ’ αρ. 4/2013 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, που αφορά σε χορήγηση θέση στάθμευσης στην οδό Π. 
Χαραλάμπους 3, στο Αίγιο, επειδή εξέλειπαν οι λόγοι». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
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Το τμήμα Συγκοινωνιών –Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 34970/23-12-2020 έγγραφό του σχετικά με 
το ανωτέρω θέμα, γνωμοδοτεί ως εξής:  
«ΘΕΜΑ: Ανάκληση χορήγησης θέσης στάθμευσης. 
ΣΧΕΤ.: Η από 20-11-2020 αίτηση του κ. Χρήστου Σωτηρόπουλου, με συνημμένη 
ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
    Με την ως άνω σχετική αίτηση ο κ. Χρήστος Σωτηρόπουλος αιτήθηκε την ακύρωση 
της θέσης στάθμευσης που του είχε χορηγηθεί στην οδό Π. Χαραλάμπους 3, λόγω 
θανάτου της Κωνσταντίνας Σωτηροπούλου, σύμφωνα με το απόσπασμα ληξιαρχικής 
πράξης θανάτου. 
    Λόγω των ανωτέρων η Υπηρεσία μας εισηγείται  την ανάκληση της υπ’ αρ. 4/2013 
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ’ αρ. 129/2013 Απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας που αφορούν σε χορήγηση θέσης στάθμευσης στον 
κ. Χρήστο Σωτηρόπουλο στην οδό Π. Χαραλάμπους 3, στο Αίγιο, επειδή εξέλειψαν οι 
λόγοι χορήγησης αυτής, λόγω θανάτου».  

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 το 

υπ’ αριθ. 34970/23-12-2020 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με συνημμένη την από 
20-11-2020 αίτηση του κ. Χρήστου Σωτηρόπουλου και την από 04/06/2020 ληξιαρχική 
πράξη θανάτου   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 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 
Α) Την  ανάκληση της υπ’ αριθ. 4/2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
αφορά μια θέση στάθμευσης επί της οδού Π. Χαραλάμπους 3 της Κοινότητας Αιγίου 
Δήμου Αιγιαλείας  καθώς σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου και την αίτηση του κ. Χρήστου Σωτηρόπουλου οι λόγοι έχουν εκλείψει και 
Β) Εισηγείται το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την ανάκληση της υπ’ αριθ. 129/2013 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.   
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2022. 
 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   84 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί ανάκλησης της υπ’ αρ. 106/2018 Απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά σε χορήγηση θέσης 
στάθμευσης επί της οδού Παύλου Μελά 29, στο Αίγιο, επειδή εξέλειπαν οι λόγοι 
χορήγησης». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
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Το τμήμα Συγκοινωνιών –Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 35096/24-12-2020 έγγραφό του σχετικά με 
το ανωτέρω θέμα, γνωμοδοτεί ως εξής:  
«ΘΕΜΑ: Ανάκληση χορήγησης θέσης στάθμευσης. 
ΣΧΕΤ.: 1) Το υπ’ αρ. πρωτ.: 27359/14-10-2020 έγγραφο της ΕΠΖ του Δήμου Αιγιαλείας. 
           2) Το υπ’ αρ. πρωτ.: 2677/12-11-2020 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 
 
    Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών, η Υπηρεσία μας εισηγείται  την ανάκληση της 
υπ’ αρ. 106/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας  που 
αφορά σε χορήγηση θέσης στάθμευσης στον Παναγιώτη Παλαιολογόπουλο επί της 
οδού  Παύλου Μελά 29, στο Αίγιο, επειδή εξέλειπαν οι λόγοι χορήγησης αυτής, λόγω 
θανάτου αυτού».  

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 το 

υπ’ αριθ. 35096/24-12-2020 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με συνημμένη την από  
12/11/2020 ληξιαρχική πράξη θανάτου   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 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  ανάκληση της υπ’ αριθ. 106/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά σε χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού 
Παύλου Μελά 29, στο Αίγιο, καθώς σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου οι λόγοι έχουν εκλείψει.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2022. 
 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   85 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί τοποθέτησης καθρεπτών σε παράδρομο της ΠΕΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ στο ύψος της Κοινότητας Τράπεζας». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το τμήμα Συγκοινωνιών –Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1437/17-01-2022 έγγραφό του σχετικά με 
το ανωτέρω θέμα, γνωμοδοτεί ως εξής:  
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«ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 
ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρ. 559/10-01-2022 (εισερχόμενο στο Δήμο Αιγιαλείας) έγγραφο της Τ.Κ. 
Τράπεζας. 
    Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η Τ.Κ. Τράπεζας μας ενημερώνει για την 
ανάγκη βελτίωσης της ορατότητας και της ασφαλούς πρόσβασης από και προς τον 
δρόμο που βρίσκεται, απέναντι από την διασταύρωση της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών με 
την δημοτική οδό που οδηγεί στην είσοδο της Τράπεζας (βόρεια της Π.Ε.Ο.). Θα  
πρέπει να ενημερώσουμε την Τ.Κ. Τράπεζας ότι οι οδοί αυτοί (Π.Ε.Ο. και παράδρομοι) 
είναι κατασκευασμένοι εδώ και πολλές δεκαετίες και από τον κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας δεν προβλέπεται η υποχρέωση τοποθέτησης καθρεπτών οδικής 
κυκλοφορίας. Παρόλα αυτά, η υπηρεσία  μας προτείνει την τοποθέτηση 2 καθρεπτών 
οδικής κυκλοφορίας στον παράδρομο της Π.Ε.Ο. (βόρεια αυτής), απέναντι από την 
διασταύρωση αυτής με την δημοτική οδό που οδηγεί στην είσοδο της Τράπεζας, για 
την αύξηση της ορατότητας των οδηγών που κατευθύνονται στον παράδρομο που 
οδηγεί στην παλαιά σιδηροδρομική γραμμή ερχόμενοι είτε από τον οικισμό της 
Τράπεζας είτε από το Αίγιο (δυτικά) στα δύο (2) σημεία, όπως φαίνεται στο 
συνημμένο απόσπασμα από δορυφόρο. 
Η υλοποίηση (τοποθέτηση) θα μπορέσει να προγραμματιστεί στα πλαίσια που το 
επιτρέπουν οι πιστώσεις που θα διατεθούν για την προμήθεια των απαραίτητων 
υλικών και σύμφωνα με τον προγραμματισμό των υποστελεχωμένων συνεργείων μας. 
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποστέλλεται για την κοπή των προεξεχόντων 
κλάδων σε απόσταση τουλάχιστον 200μ από το ανώτερο σημείο και στα δυο ρεύματα 
κυκλοφορίας, αλλά και γενικότερα στην ΠΕΟ. 
Συνημμένα: Το ανωτέρω σχετικό, απόσπασμα από δορυφόρο ».  

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

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

υπ’ αριθ. 1437/17-01-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με συνημμένο το με αρ. 
πρ. 559/10-01-2022 (εισερχόμενο στο Δήμο Αιγιαλείας) έγγραφο της Τ.Κ. Τράπεζας και 
το απόσπασμα από τον δορυφόρο  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 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 τοποθέτηση δυο (2) καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας στην Κοινότητα Τράπεζας 
του Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα στον παράδρομο της Π.Ε.Ο. (βόρεια αυτής), 
απέναντι από την διασταύρωση αυτής με την δημοτική οδό που οδηγεί στην είσοδο της 
Τράπεζας, για την αύξηση της ορατότητας των οδηγών που κατευθύνονται στον 
παράδρομο που οδηγεί στην παλαιά σιδηροδρομική γραμμή ερχόμενοι είτε από τον 
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οικισμό της Τράπεζας είτε από το Αίγιο (δυτικά) στα δύο (2) σημεία, όπως φαίνεται στο 
συνημμένο απόσπασμα από δορυφόρο. 
Η υλοποίηση (τοποθέτηση) θα προγραμματιστεί στα πλαίσια που το επιτρέπουν οι 
πιστώσεις που θα διατεθούν για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό των συνεργείων. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποστέλλεται για την κοπή των προεξεχόντων 
κλάδων σε απόσταση τουλάχιστον 200μ από το ανώτερο σημείο και στα δυο ρεύματα 
κυκλοφορίας, αλλά και γενικότερα στην ΠΕΟ. 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2022. 
 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   86 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Έγκριση κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό 
Λαμπίρι Κοινότητας Ζήριας Δ.Ε. Ερινεού». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το τμήμα Συγκοινωνιών –Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 21439/10-06-2022 έγγραφό του, σχετικά με 
το ανωτέρω θέμα, γνωμοδοτεί ως εξής:  
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«ΘΕΜΑ: Έγκριση κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Λαμπίρι Κοινότητας 
Ζήριας Δ.Ε. Ερινεού. 
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 175/22 έγγραφο Κοινότητας Ζήριας (αρ. πρωτ. 16149/16-05-
22), με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η υπ’ αριθ. 2/22 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου 
Ζήριας. 
    Με την ανωτέρω σχετική Απόφαση της Κοινότητας Ζήριας, η οποία έλαβε το υπ’ 
αριθ. Πρωτ. 16149/16-05-22 στην Τεχνική Υπηρεσία, αποφάσισε ομόφωνα την 
κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, έμπροσθεν του καταστήματος «ΣΤΙΓΜΑ, σε 
κοινόχρηστο χώρο του οικισμού Λαμπιρίου, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας για τους 
κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, από καταπτώσεις. 
  Η κατασκευή του τοιχίου, ύψους περίπου 1,00μ. θα γίνει από πέτρα ίδιου τύπου με 
την υπάρχουσα και θα εκτελεστεί με δωρεά του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου 
Λαμπιρίου. 
  Η Υπηρεσία μας έπειτα από επιτόπια αυτοψία και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 
σχετική απόφαση της Κοινότητας Ζήριας, γνωμοδοτεί θετικά στην κατασκευή μικρού 
τοιχίου (μάντρα), ύψους 1,00μ., στον κοινόχρηστο χώρο του οικισμού Λαμπιρίου, 
έμπροσθεν του καταστήματος «ΣΤΙΓΜΑ», για αποφυγή ατυχήματος και άρση 
επικινδυνότητας, λόγω καταπτώσεων του πρανούς. 
  Η κατασκευή θα γίνει με μέριμνα και δωρεά του Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου 
Λαμπιρίου, με πέτρα ίδιου τύπου με την υπάρχουσα, υπό την επίβλεψη της 
Υπηρεσίας».  

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 το 

υπ’ αριθ. 21439/10-06-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών – Συγκοινωνιακών, 
Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με συνημμένο το με αρ. 
πρωτ. 175/22 έγγραφο της Κοινότητας Ζήριας και την υπ’ αριθ. 2/22 Απόφαση 
Κοινοτικού Συμβουλίου Ζήριας   έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση κατασκευής 

τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Λαμπίρι Κοινότητας Ζήριας Δ.Ε. Ερινεού και 
συγκεκριμένα έμπροσθεν του καταστήματος «ΣΤΙΓΜΑ», σε κοινόχρηστο χώρο του 
οικισμού Λαμπιρίου, λόγω μεγάλης επικινδυνότητας για τους κατοίκους και επισκέπτες 
της περιοχής, από καταπτώσεις. 

  Η κατασκευή του τοιχίου, ύψους περίπου 1,00μ. θα γίνει από πέτρα ίδιου τύπου 
με την υπάρχουσα και θα εκτελεστεί με δωρεά και μέριμνα  του Φιλοπροοδευτικού 
Συλλόγου Λαμπιρίου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 86/2022. 
 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   87 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος 
στην  Κοινότητα Νικολαιίκων Δήμου Αιγιαλείας». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
Το τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 

Αδειοδοτήσεων  με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 21322/14-06-2022 έγγραφό του σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα, γνωμοδοτεί ως εξής:  
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«ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων. 
    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 στην Κοινότητα Νικολαιίκων. 
    Ο κ. Πετρόπουλος Βασίλειος του Ευσταθίου, ζητά άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου 
οχήματος. Έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στις 20-12-2021 με Αρ. 
Πρωτ.: 52636 και πληροί τις προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
ζωήλατου οχήματος. 
    Η Κοινότητα Νικολαιίκων με την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασή της ορίζει, ως διαδρομή 
το μήκος της παραλιακής οδού καθώς και επί της οδού «Αρχαίας Ελίκης» μέχρι το 
ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού με χώρο στάθμευσης μπροστά από τον 
υπάρχοντα παιδότοπο. 
    Παρακαλώ για την έκδοση της απόφασης 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 την 

υπ’ αριθ. 21322/14-06-2022 Εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων  του Δήμου έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 
2/2022 απόφασή της Κοινότητας Νικολαιΐκων,  τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) του αρθρ. 5 περ. 13α 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, 

 
 
 



3 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την χορήγηση άδειας 

κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στον κ. Πετρόπουλο Βασίλειο του Ευσταθίου, στην 
Κοινότητα Νικολαιΐκων Δήμου Αιγιαλείας, με  διαδρομή το μήκος της παραλιακής οδού 
καθώς και επί της οδού «Αρχαίας Ελίκης» μέχρι το ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού 
με χώρο στάθμευσης μπροστά από τον υπάρχοντα παιδότοπο. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2022. 
 
         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  
20 Ιουνίου 2022 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   88 
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)Αθανάσιο 
Χρυσανθόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Μαρία Ιατροπούλου, τακτικά Μέλη,  και 
7)Νικόλαο Καραΐσκο, αναπληρωματικό μέλος, συνήλθε σήμερα είκοσι (20) Ιουνίου 
2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ σε τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης, μετά από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. (ΙΡΙΔΑ): 21659/15-6-2022 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),  σε όλα τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί  εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα. 
 Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, 
δεδομένου ότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση επτά (7) Μέλη από τα εννέα (9), σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, σε 
αντικατάσταση του αρ. 75 του Ν.3852/2010, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση  δεν συμμετείχαν αν  και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι – 
Μέλη της Ε.Π.Ζ  κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Βασίλης Τομαράς   
τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος,  
 
Για το αντικείμενο: «Περί χορήγησης άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών 
οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Ποροβίτσας 
του Δήμου Αιγιαλείας». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος 
Καλογερόπουλος, ανακοινώνει το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια 
ανακοινώνει τα εξής:  

«Κυρίες και κύριοι, 
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Το τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 
Αδειοδοτήσεων με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 19294/01-06-2022 έγγραφό του σχετικά με το 
ανωτέρω θέμα, γνωμοδοτεί ως εξής:  
«ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος για το έτος 2022. 
 
  Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της 
παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων 
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. (άρθρο 29 
παρ. 3 Ν. 4442/16). 
    Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν 
υποβολής της σχετικής αίτησης και χωρίς να απαιτείται  η καταβολή παραβόλου ή 
κάποιου άλλου δικαιολογητικού (παρ. 3 άρθρο 7 ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 ΦΕΚ 
1723/18.05.2017 τεύχος Β’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.9/5951/24.02.2017). 
    Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων αποφασίζει για την 
παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, για καταστήματα εντός των ορίων της 
κοινότητας (περ. ιδ παρ. 1 άρθρο 83 Ν.3852/2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 
του άρθρου 5 του Ν. 4623/19). 
    Η Κοινότητα Ποροβίτσας έχει πληθυσμό κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων και 
εκλέγει Πρόεδρο και όχι συμβούλιο. 
    Η Επιτροπή, κατόπιν υποβολής αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για 
παράταση ωραρίου μουσικής, εξετάζει σύμφωνα και με το αριθμόν 7617/14-3-1996 
έγγραφο του ΥΠΕΣ – Δ.Δ.Α. τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκονται 
και λειτουργούν τα καταστήματα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά λειτουργούν εντός 
αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κτλ.}, 
το είδος και την μορφή λειτουργίας καταστήματος {πχ. κέντρο διασκέδασης, 
στεγασμένο ή ανοιχτό, με ή χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με 
ηχεία κτλ.} όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν 
με την επιχειρηματική του συμπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώματα 
διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, μηνύσεων διατάραξης κοινής ησυχίας κτλ. 
    Παρακαλούμε για την έκδοση της απόφασής σας, ώστε να προβούμε στην έκδοση 
της άδειας παράτασης μουσικής για το έτος 2022. 
    Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για το συγκεκριμένο κατάστημα δεν υπάρχουν 
βεβαιωμένες παραβάσεις από το Αστυνομικό Τμήμα. 
 

- Παπαδοπούλου Ανδρομάχη του Ηρακλή, (Αρ. Πρωτ.: 19176/1-6-2022), για το 
κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην παραλία Ποροβίτσας». 

 

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 
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Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, είδε το 
υπ’ αριθ. 19294/01-06-2022 έγγραφο του τμήματος Εσόδων, Περιουσίας, Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων του Δήμου έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.2010) του αρθρ. 5 περ. 13α του 
Ν.4623/19 και την υπ’αριθ.364/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας «περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην ΕΠΖ» άρθρο 79 παρ.1 περ. α1 & α4 και παρ.4, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69092/7262/11-6-2015  όμοια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, μετά από 
διαλογική συζήτηση, 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την  χορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ» της κας Παπαδοπούλου Ανδρομάχης, 
που βρίσκεται στην Κοινότητα Ποροβίτσας του Δήμου Αιγιαλείας.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2022. 
 
         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ  
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