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 Δεθεκβρίοσ 2020 

--------------------------- 
ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 3

ε
 Δεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.00 π.κ. 

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

9/27-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Επηηροπής 

Ποηόηεηας Ζφής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 436/13-11-2020 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) Ήξα – 

Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο 4) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 5) Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο θαη 7) Ησάλλεο 

Σζηκπνύθεο –αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 85/2020)  

Ο θ. Ναπνιέσλ Σξηαληαθπιιόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο εηζήιζε ζηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 

90/2020) ελώ απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 91/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο –αλαπιεξσκαηηθό κέινο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 93/2020).. 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο, Γηνλύζηνο Βνξίζεο θαη 

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

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

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….……………………..………………….…… 
ην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (9ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 16676/27-11-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 16460/23-11-2020 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 ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ». -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 ηεζζάξσλ (4) δέληξσλ πνπ 

θύνληαη ζην ηκήκα ηνπ ππό θαηαζθεπή πνδειαηόδξνκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα 

από ηελ νδό Καλειινπνύινπ έσο ηελ νδό Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ην έξγν θαηαζθεπήο πνδειαηόδξνκνπ. -ύληνκν ηζηνξηθό: -*Με ην ππ’ 

αξηζ.13165/28-9-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ  δεηήζεθε ε 

θνπή κεξηθώλ δέληξσλ ζην ρώξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ πνδειαηνδξόκνπ ζηα πιαίζηα 

ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή παξαιηαθήο δηαδξνκήο πνδειαηόδξνκνπ (Καλειινπνύινπ- 

Παπαθιέζζα)» κε ην ζθεπηηθό όηη δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο ζηνπο δηεξρόκελνπο πεδνύο, 
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γηαηί αλαζεθώλνπλ αιινύ ην νδόζηξσκα θαη αιινύ ην πεδνδξόκην θαη πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερηζηνύλ νη εξγαζίεο γηα ην έξγν απηό. -*Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζρεηηθήο απηνςίαο, 

εζηάιε κε ην 14624/20-10-2020 από ηελ Τπεξεζία καο, εηζήγεζε  θαη ε από 19/10/2020 

έθζεζε απηνςίαο ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ γηα ηελ  θνπή ησλ ηεζζάξσλ 

(4) επθαιύπησλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ γηα έγθξηζε θνπήο πξνο ηνλ 

Πξόεδξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Αξθηηθνύ Σνκέα. -*Μεηά ηελ ζπλεδξίαζε 10/23-

10-2020 ζηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξθηηθνύ Σνκέα, εζηάιε ζηελ ππεξεζία 

καο κε ην αξ. πξση. 15069/2020 ε Απόθαζε 21/20 ππέξ ηεο θνπήο ησλ δέληξσλ απηώλ. -

*Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ζαο παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά, αθνύ ιάβεηε 

ππόςε ζαο  θαη ηα παξαθάησ ζπλεκκέλα  πνπ ζαο απνζηέιινπκε. –πλεκκέλα -Tερληθή  

έθζεζε θαη  ινηπά δηθαηνινγεηηθά. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ 

θαη Κνηκεηεξίσλ θ. Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο. 
 

Η Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ζην ζεκείν απηό ηεο 

ζπδήηεζεο απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε ν θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο, άθνπζε 

ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – 

Aληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ.  

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Γνύξνο Αζαλάζηνο δήισζε 

όηη ςεθίδεη «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 Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

Με ην ππ’ αξηζ.13165/28-9-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – 

Ζ/Μ, δεηήζεθε ε θνπή κεξηθώλ δέληξσλ ζην ρώξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ 

πνδειαηνδξόκνπ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή παξαιηαθήο δηαδξνκήο 

πνδειαηόδξνκνπ (Καλειινπνύινπ- Παπαθιέζζα)» κε ην ζθεπηηθό όηη 

δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο ζηνπο δηεξρόκελνπο πεδνύο, γηαηί αλαζεθώλνπλ αιινύ ην 

νδόζηξσκα θαη αιινύ ην πεδνδξόκην θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηνύλ νη εξγαζίεο 

γηα ην έξγν απηό. 

Μεηά ηε δηελέξγεηα ηεο ζρεηηθήο απηνςίαο, εζηάιε κε ην 14624/20-10-2020 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ θαη ε από 19/10/2020 

έθζεζε απηνςίαο ηνπ Σκήκαηνο Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ γηα ηελ θνπή ησλ 

ηεζζάξσλ (4) επθαιύπησλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, πξνο ηνλ 

Πξόεδξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Αξθηηθνύ Σνκέα, γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο 

απόθαζεο. 

Ζ Κνηλόηεηα Αξθηηθνύ Σνκέα έιαβε ηελ αξηζ. 21/2020 Απόθαζε ππέξ ηεο 

θνπήο ησλ δέληξσλ, ηελ νπνία απέζηειιε ζηελ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Πξαζίλνπ κε ην αξ. πξση. 15069/2020 έγγξαθν. 
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Καηόπηλ ηφλ αλφηέρφ ε Επηηροπή Ποηόηεηας Ζφής, εγθρίλεη ηελ θοπή 

ηεζζάρφλ (4) δέληρφλ (εσθαιύπηφλ) πνπ θύνληαη ζην ηκήκα ηνπ ππό θαηαζθεπή 

πνδειαηόδξνκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα από ηελ νδό Καλειινπνύινπ έσο 

ηελ νδό Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ην έξγν «Καηαζθεπή 

παξαιηαθήο δηαδξνκήο πνδειαηόδξνκνπ (Καλειινπνύινπ – Παπαθιέζζα). 

 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ          ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ 

        ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ 

        ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 

               ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

        ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

        ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 
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