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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 30
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 11:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 3/23-

4-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Δπιηροπής 

Ποιόηηηας Εωής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο  - Αληηπξόεδξνο, 3) 

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο, 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθό κέινο, 5) Ήξα - 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο, 6) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο (ζηελ 

ζέζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Ρώξνπ Γεσξγίνπ). 

Οη θ.θ. Πιέζζαο Γηνλύζηνο θαη Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ 

ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απόθαζεο 19/2020). 

Ο θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απόθαζεο 19/2020).  

Ο θ. Πιέζζαο Γηνλύζηνο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απόθαζεο 22/2020).  

Ο θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ιόγσ ηερληθνύ 

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεηώπηζε.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….…… 

ην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (10ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ' αξηζ. 3116/5-3-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 3081/5-3-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ (Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο - Δληαύζα ΘΔΜΑ: «ΘΔΜΑ : «Κνπή δέληξσλ ζηηο νδνύο 

Μεζζάηηδνο 18 θαη Λνρ. Παπαλησλίνπ 4». -Με βάζε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/10 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο-Αξκνδηόηεηεο, σο «απνθαζηζηηθό θαη εηζεγεηηθό όξγαλν 

άζθεζεο ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ πνηόηεηα δσήο, ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ ηνπ δήκνπ», παξαθαινύκε όπσο ιάβεηε 

απόθαζε ή παξαπέκςεηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηε ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

θνπή: -1.ηεζζάξσλ (4) δέληξσλ (βξαρπρίησλεο), πνπ θύνληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ 

νδό Μεζζάηηδνο 18 ζηελ πεξηνρή Αξόε, -2.ελόο (1) δέληξνπ (πξνύλνο) πνπ θύεηαη επί ηνπ 

πεδνδξνκίνπ ζηελ νδό Λνραγνύ Παπαλησλίνπ 4 ζηελ πεξηνρή Αξόε όπσο θαίλνληαη ζηα 
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ζπλεκκέλα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα. -Ζ θνπή ησλ δέληξσλ απηώλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, 

γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεδώλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ βιαβώλ 

ζηηο ζσιελώζεηο ηεο ύδξεπζεο θαη ηεο απνρέηεπζεο ησλ δηπιαλώλ νηθηώλ.-Παξαθαινύκε 

όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά, αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο ηα παξαθάησ ζπλεκκέλα πνπ ζαο 

απνζηέιινπκε. –πλεκκέλα -1. Ζ ππ’ αξηζκ. 4/13-02-2020 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο ηνπ Αλαηνιηθνύ Σνκέα -2. Απνζπάζκαηα πνιενδνκηθώλ ραξηώλ -3. 

Φσηνγξαθίεο κε ηερληθέο εθζέζεηο -4. Ζ ππ’ αξηζκ. 32275/16-01-20 αίηεζε ζηελ 

εθαξκνγή sensecity, -5. Σν ππ’ αξηζκ. Δ1056/ΑΔ896/2-4-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ 

Τπνδνκήο -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ θ. 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο. 

 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Aληηδεκάξρνπ θαζώο θαη όια ηα επί ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά έγγξαθα. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Νόκνπ 3852/10 θαη ιακβάλνληαο ππ’ 

όςηλ: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 4/13-02-2020 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Αλαηνιηθνύ 

Σνκέα  

2. Σελ ππ’ αξηζ. 32275/16-01-20 αίηεζε ζηελ εθαξκνγή sensecity,  

3. Σν ππ’ αξηζ. Δ1056/ΑΔ896/2-4-2019 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο  

4. Απνζπάζκαηα πνιενδνκηθώλ ραξηώλ  

5. Φσηνγξαθίεο κε ηερληθέο εθζέζεηο 

 
Δγκρίνει:  

Α)  Σελ θνπή ηεζζάξσλ (4) δέληξσλ (βξαρπρίησλεο), πνπ θύνληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ 

ζηελ νδό Μεζζάηηδνο 18 ζηελ πεξηνρή Αξόε.  

Β)  Σελ θνπή ελόο (1) δέληξνπ (πξνύλνο) πνπ θύεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ νδό 

Λνραγνύ Παπαλησλίνπ 4 ζηελ πεξηνρή Αξόε,  

 

όπσο θαίλνληαη ζηα ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα.  

 

Ζ θνπή ησλ δέληξσλ απηώλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πεδώλ θαη 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ βιαβώλ ζηηο ζσιελώζεηο ηεο ύδξεπζεο θαη 

ηεο απνρέηεπζεο ησλ δηπιαλώλ νηθηώλ. 

 
 Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ            ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

           ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 
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           ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

         ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 
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