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Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 23
ες

 Οθηφβρίοσ 2020 

--------------------------- 
 

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 23
ε
 Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Παραζθεσή θαη ώξα 11.00 

π.κ. κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε 

αξηζκό 8/19-10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες 

Δπηηροπής Ποηόηεηας Εφής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα ελλέα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο 3) 

Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 4) Ήξα – Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο 5) 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 6) Γηνλύζηνο Βνξίζεο– ηαθηηθό κέινο 7) Αζαλάζηνο 

Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 83/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Υξήζηνο Κνξδάο, Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο θαη 

Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθά κέιε δελ εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, πξηλ από ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα «Κνπή δέληξσλ ζηελ νδό Μνλήο σηήξνο ηνπ 

Ννηίνπ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» ζέηνληαο ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ην ππ’ αξηζ. 

14600 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηελ ππ’ αξηζ. 14458/16-10-2020 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: «Κνπή δέληξσλ ζηελ νδό Μνλήο σηήξνο ηνπ Ννηίνπ 

Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» -Με βάζε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/10 αλαθνξηθά κε 

ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, 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 

πέληε (5) θππαξηζζηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό Μνλήο σηήξνο ηνπ Ννηίνπ 

Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ καο. -Ζ θνπή ησλ δέληξσλ απηώλ θξίλεηαη απαξαίηεηε επεηδή 

βξίζθνληαη ζε κηθξή απόζηαζε από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ θαη απνηεινύλ εκπόδην θαη θίλδπλν 

γηα ηα δηεξρόκελα νρήκαηα. -Παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά, αθνύ ιάβεηε 

ππόςε ζαο ηα παξαθάησ ζπλεκκέλα  πνπ ζαο απνζηέιινπκε. –πλεκκέλα -Αξηζ. Πξση. 

9025/13.07.20 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο (όπνπ αλαθέξεηαη ε αλαγθαηόηεηα 

θνπήο), 10/07.08.20 Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ννηίνπ Σνκέα, 

ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε-θσηνγξαθία.-Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ 

θαη Κνηκεηεξίσλ θ. Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο. 

ΑΔΑ: ΨΝΙΔΩΞΙ-ΔΞΛ



 

Ζ Δπηηροπή Ποηόηεηας Εφής, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Aληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη 

θήξπμε ην σο άλσ ζέκα θαηεπείγνλ. Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. 

Ξπιηάο Θεόδσξνο θαη Βνξίζεο Γηνλύζηνο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο 

αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην 

ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ 

σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Δπηηροπή Ποηόηεηας 

Εφής,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

1. Σν ππ’ αξηζ. 9025/13.07.20 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, ζη νπνίν 

αλαθέξεηαη όηη ε αλαγθαηόηεηα θνπήο ησλ δέληξσλ είλαη πξνθαλήο, δεδνκέλνπ όηη ε 

νδόο Μνλήο σηήξνο είλαη δξόκνο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, πξνβιεπόκελνο από ην 

εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεσο θαη ηα δέληξα βξίζθνληαη ζε κηθξή απόζηαζε από ηνλ 

άμνλα θπθινθνξίαο θαη απνηεινύλ εκπόδην θαη θίλδπλν γηα ηα δηεξρόκελα νρήκαηα,  

2. Σελ ππ’ αξηζ. 10/07.08.20 Απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ννηίνπ 

Σνκέα, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε θνπή ησλ δέληξσλ.  

3. Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε - Φσηνγξαθία 
 

Δγθρίλεη ηελ θνπή πέληε (5) δέληξσλ (θππαξίζζηα) πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό Μνλήο 

σηήξνο ζηε Λεύθα, θνληά ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Δπβνίαο (έλαληη Η.Ν. Αγίνπ 

ππξίδσλνο) θαζώο βξίζθνληαη ζε κηθξή απόζηαζε από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ θαη απνηεινύλ 

εκπόδην θαη θίλδπλν γηα ηα δηεξρόκελα νρήκαηα. 

 

 

         Ο Πρόεδρος                                  Σα  σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ 

         ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

         ΖΡΑ – ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΤΡΖ 

               ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

               ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 

         ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

         ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 
 

ΑΔΑ: ΨΝΙΔΩΞΙ-ΔΞΛ
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