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2η σνεδρίαζη
Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής Γήμοσ Παηρέων
ηης 28ης Φεβροσαρίοσ 2020
---------------------------

ηελ Πάηξα, ζηην αίθοσζα ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα ηελ 28η Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 10.00π.μ. κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, με αριθμό 2/24-02-2020,
ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζηα 7 (επηά) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
Ο θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 12/2020).
Ζ θα Αλαζηαζία Σνγηνπνύινπ πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4 νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 14/2020).
Ο θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5 νπ
ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 15/2020).
Οη θ.θ. Χξήζηνο Μπαθαιάξνο, Ήξα - Δηξήλε Κνπξή θαη Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθά
κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
………………...…………………………………………………………..………….…………
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (6ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο
ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 1248/30-01-2020 δηαβηβαζηηθό
ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1211/30-01-2020 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 δέληξνπ ζηελ Πάξνδν Παπινπνύινπ 57». -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 ελόο (1) δέληξνπ, πνπ θύεηαη εληόο ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ
Πάξνδν Παπινπνύινπ 57 ζηελ πεξηνρή Αξόε, όπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθό
ζθαξίθεκα. -Ζ θνπή ηνπ δέληξνπ απηνύ θξίλεηαη απαξαίηεηε, γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηπιαλνύ
θηηξίνπ, ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ. Παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά, αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο ηα παξαθάησ ζπλεκκέλα
πνπ ζαο απνζηέιινπκε. –πλεκκέλα -1. Ζ ππ’ αξηζ. 14/18-09-2019 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο ηνπ Αλαηνιηθνύ Σνκέα -2. Απόζπαζκα πνιενδνκηθνύ ράξηε -3. Φσηνγξαθίεο -4.
Ζ κε Α.Π. 27966/07-05-2019 αίηεζε ηεο θαο Νώηε ηαπξνύιαο. -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, ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα, πξαγκαηνπνίεζε
αλαιπηηθή ζπδήηεζε ζηελ νπνία αθνύζηεθαλ θαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη
κε ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηε ςεθνθνξία ν θ. Γηνλύζην Βνξίζεο ςήθηζε «θαηά»,
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ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Νόκνπ 3852/10 θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ
όια ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα, ήηνη:
1. Σελ ππ’ αξηζ. 14/18-09-2019 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Αλαηνιηθνύ
Σνκέα
2. Απόζπαζκα πνιενδνκηθνύ ράξηε
3. Φσηνγξαθίεο
4. Σελ κε Α.Π. 27966/07-05-2019 αίηεζε ηεο θαο Νώηε ηαπξνύιαο.
Δγκρίνει ηελ θνπή ελόο (1) δέληξνπ, πνπ θύεηαη εληόο ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ Πάξνδν
Παπινπνύινπ 57 ζηελ πεξηνρή Αξόε, όπσο θαίλεηαη ζην ζρεηηθό ηνπνγξαθηθό ζθαξίθεκα.
Ζ θνπή ηνπ δέληξνπ απηνύ θξίλεηαη απαξαίηεηε, γηα ηελ αζθάιεηα δηπιαλνύ θηηξίνπ, ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ.
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