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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗ 
 

  ΘΕΜΑ  
Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση των πράσινων σημείων σε επιλεγμένες θέσεις 
στα πλαίσια της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 
ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ  4115/25-05-2020 Πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων 
Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

 
 
                                                       
Στην, Ανδραβίδα σήμερα  ΔΕΥΤΕΡΑ  2/8/2021 και ώρα 15.00μμ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Κοινότητας Ανδραβίδας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα, λόγω των 
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού 
COVID- τα σύμφωνα με το υπ αριθ. Εγγραφο [άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 του 
ΥΠ.ΕΣ. όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του  Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’), το αριθ. 
πρωτ 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020  & 
το ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ] 
&ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/2-8-2021,ύστερα από την πρόσκληση του προέδρου υπ 
αρ9961/2-8-2021  που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του   
άρθρου  67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).  
 
 
 

                        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά ( 7 )  μελών   

                        παρευρέθηκαν   στην συνεδρίαση  ΕΞΙ(6) και ονομαστικά οι: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
       1.ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  προεδρος  

       2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   

 
       3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
         
        4  ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
        
        5. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
      
        6. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
  
 
              

 
              ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καλφιώτη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών. 
Ο πρόεδρος  κ. Κεκάτος Διονύσιος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και 
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ,είπε τα εξής: 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010,  Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι 
αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη 
χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του 
δήμου. 
  
 
 
 
Εν συνεχεία ο πρόεδρος είπε, Λαμβάνοντας υπόψιν το κατεπείγον σας  καλώ να ψηφίσουμε  
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση 
μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για 
ποιο λόγο η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο 
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 
Η συνεδρίαση σήμερα κρίνεται ως κατεπείγουσα διοτι  το συγκεκριμένο  θέμα αφορά το σύνολο 

 των δημοτών και λήγει η προθεσμία κατάθεσης του Έργου. 

Κατόπιν τούτων, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 
θέματος. 
 
Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος 

 
 
 
 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ανέφερε,  το από 2/8/2021 έγγραφο του Τμήματος, Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης & Πληροφορικής ,σύμφωνα με το οποίο  αναφέρονται  τα κάτωθι: 
 
 
 



 
 
  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Σχετ.: Υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4115/25-05-2020 Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων (κωδικός Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2) και τις τροποποιήσεις αυτής. 

 
Έχοντας υπ’όψιν: 

 την υπ’ αριθμ. 295/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση χρηματοδότησης του ανωτέρω σχετικού µε 
την κατάθεση πρότασης µε τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ» 

 Το άρθρο 44Α του Ν. 4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 21 Ν. 
4447/2016 και ισχύει από 23/12/2016 που αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων 
εγκατάστασης των Πράσινων Σημείων και το οποίο περιλαμβάνει: 

 Τα πράσινα σημεία θα αποτελούν ελεύθερους μονίμως προσβάσιμους χώρους 
από τους πολίτες, χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές. Η 
εγκατάστασή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
αναφερόμενο Νόμο. 

 Η εγκατάσταση των πράσινων σημείων θα πραγματοποιηθεί εντός 
οριοθετημένων κοινόχρηστων χώρων του σχεδίου πόλης ή εν τοις πράγμα σι 
κοινοχρήστων χώρων οικισμών, όπως πλατείες και χώροι πρασίνου, ο χώρος 
που θα καταλαμβάνουν δεν θα ξεπερνά το 15% της συνολικής έκτασης του 
κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που ο χώρος πρασίνου θα υπάγεται 
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, θα υπάρξει έγκριση του δασαρχείου. 

 Στην περίπτωση εγκατάστασης σε κοινωφελή, δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, 
αθλητικά κέντρα, χώροι συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, θα 
πραγματοποιηθεί σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, εφόσον 
αυτό είναι απευθείας προσβάσιμο από τα οχήματα συλλογής. 

 Σε κάθε περίπτωση δεν θα πραγματοποιηθεί καμία κοπή δέντρων προκειμένου 
να εγκατασταθεί πράσινο σημείο. 

 Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της εγκατάστασης θα 
ληφθεί μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική 
όχληση της περιοχής. 

 Τα πράσινα σημεία θα γειτνιάζουν με το δρόμο που χρησιμοποιούν τα 
οχήματα συλλογής. 

 Ο Δήμος θα προβεί σε έγγραφη ενημέρωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης 
48 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών προσκομίζοντας τις απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις. 

 

 



 

 

 

 

            ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Τη λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των κάτωθι επιλεγμένων θέσεων 

εγκατάστασης των πράσινων σημείων καθώς οι θέσεις αυτές τηρούν τις ως άνω 

προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 44Α του Ν.4042/2012 όπως τροποποιήθηκε με την 

Παρ.3 Άρθρο 21 Ν. 4447/2016 και ισχύει από 23/12/2016. 

  

Α/Α Γωνία ανακύκλωσης για πλατείες Πειροχή - Τοπικές Κοινότητες  

1 37°51'31.27"Β 21° 6'59.91"Α Λουτρά Κυλλήνης 

2 37°55'50.66"Β 21° 8'57.00"Α Κυλλήνη 

3 37°55'12.20"Β 21°14'5.88"Α Μυρσίνη 

4 37°54'42.58"Β 21°14'16.76"Α Μυρσίνη 

5 37°53'41.83"Β 21°17'35.50"Α Σταφιδόκαμπος 

6 37°58'28.30"Β 21°18'12.31"Α Αρετή 

7 37°58'41.42"Β 21°19'4.02"Α Κουρτέσι 

8 37°55'36.19"Β 21°26'19.10"Α Μπόρσι Ηλίειας 

9 38° 1'16.36"Β 21°23'12.15"Α Ψάρι 

10 37°59'4.42"Β 21°25'14.66"Α Νησί 

  

Α/Α 
«Έξυπνος» οικίσκος διακριτής συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών 
Περιοχή 

1 37°56'10.43"Β 21° 8'43.34"Α Κυλλήνη 

2 37°56'18.24"Β 21°15'44.71"Α Λεχαινά 

3 37°54'17.99"Β 21°16'16.64"Α Ανδραβίδα 

4 38° 1'56.48"Β 21°21'55.23"Α Βάρδα 

5 38° 3'12.26"Β 21°22'53.51"Α Νέα Μανολάδα 

 

Α/Α Υπόγεια Γωνία ανακύκλωσης  Περιοχή 

1 37°53'24.13"Β 21° 8'7.74"Α Κάστρο 

2 37°56'15.92"Β 21°15'48.81"Α Λεχαινά 

3 37°54'29.71"Β 21°16'13.18"Α Ανδραβίδα 

4 38° 1'45.88"Β 21°21'45.56"Α Βάρδα 

5 38° 2'43.23"Β 21°20'59.02"Α Μανολάδα 

 



 
Εικόνα 1: Ανάπτυξη Δικτύου στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

 

 

Εικόνα 2: Ανάπτυξη Δικτύου στο κεντρικό τμήμα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης 



 
Εικόνα 3: Ανάπτυξη Δικτύου στο βόρειο τμήμα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

 

 
Εικόνα 4: Ανάπτυξη Δικτύου στο νοτιοδυτικό τμήμα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

 
 

 



 
 
 

               Εν συνεχεία ο πρόεδρος ειπε προς την Επιτροπή :Σας καλώ να Αποφασίσουμε  σχετικά  
              με  το θέμα   της  σημερινής συνεδρίασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συμφώνησε  με την ανωτέρω Εισήγηση,  
εκτός του κυρίου Σοφιανού Αντώνη , ο οποίος είπε τα εξης: 
Κύριοι,Η λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των επιλεγμένων θέσεων 
εγκατάστασης των πράσινων σημείων καθώς οι θέσεις αυτών…. ΔΕΝ μου δόθηκε σαφής 
απάντηση στην ερώτηση μου ποιος επέλεξε και με ποιο τρόπο εγινε η επιλογή των σημείων 
χωρίς να έχουν αποφάσεις και σύμφωνες γραπτές γνώμες των τοπικών προέδρων μετά των 
τοπικών τους  συμβουλίων και μου δινει το δικαίωμα να μην ψηφίσω το ως άνω θέμα, παρότι 
είμαι υπέρ του προγράμματος  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ. 

 
 

                                                  Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   
 
 
Αποφασίζει θετικά, για την «εγκατάσταση των πράσινων σημείων σε επιλεγμένες 
θέσεις στα πλαίσια της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως αναφέρονται 
στην εισήγηση της Αρμόδιας Υπηρεσίας και τα οποία επισυνάπτονται.  

 
 
 
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
                                                        Ακριβές απόσπασμα 
                                      
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                          ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 


