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ΑΠΟΦΑΣΗ 16
Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα είκοσι μία
(21) Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2)
Ιωάννη Γιδά, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4) Θεόδωρο Κούρτη, 5) Βελαώρα
Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Κάλπη Αθανάσιο, μετά από
την αριθ. πρωτ.:92/16.03.2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια, Αλεξόπουλος Γεώργιος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης και Μπούλης
Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα επτά (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Παρόντες στη συνεδρίαση κάτοικοι που διαμένουν γύρω από την πλατεία
Αχαϊκής Συμπολιτείας.
Για το αντικείμενο: «Περί τοποθέτησης συσκευής ανακύκλωσης και σίτισης
αδέσποτων ζώων στην πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας της Δ.Κ. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ:5383/06-03-2018 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας τ ου Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο
έχει ως εξής:
Θέμα: Αίτημα για τοποθέτηση συσκευής ανακύκλωσης και σίτισης αδέσποτων ζώων
στην πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας της Δ.Κ. Αιγίου».

Σας αποστέλλουμε συνημμένα Τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας, απόσπασμα
χάρτη θέσης και φωτογραφικό υλικό περί τοποθέτησης συσκευής ανακύκλωσης και
σίτισης αδέσποτων ζώων και μεταφοράς δύο παγκακίων στην πλατεία Αχαϊκής
Συμπολιτείας και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο Δήμος Αιγιαλείας πρόκειται να προμηθευτεί πιλοτικά μια συσκευή
ανακύκλωσης και σίτισης αδεσπότων ζώων. Προτείνουμε ως θέση τοποθέτησης την
πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και
Εισοδίων. Στη θέση αυτή σήμερα υπάρχουν 2 καθιστικά παγκάκια (επί της οδού
Νικολάου Πλαστήρα) όπισθεν 2 κάδων απορριμμάτων που δεν εξυπηρετούν τους
περαστικούς. Προτείνετε η μεταφορά των παγκακίων δίπλα στο περίπτερο της εν
λόγω οδού.
Η συσκευή αποτελείται από έναν θάλαμο, όπου εσωτερικά εκτός από τον
μηχανισμό λειτουργίας, υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι για την συγκέντρωση των
ανακυκλώσιμων υλικών, την αποθήκευση ζωοτροφής και την υποδοχή υπολειμμάτων
νερού των προς ανακύκλωση φιαλών.
Στο επάνω μέρος της πλαγίας εξωτερικής επιφάνειας υπάρχουν δύο οπές, η μία για
την ρίψη των ανακυκλώσιμων φιαλών (πλαστικά μπουκάλια νερού-αναψυκτικού,
κουτάκια αλουμινίου, και χαρτιού αναψυκτικών-χυμών, γυάλινα μπουκάλια) και η
άλλη για την ρίψη υπολείμματος νερού. Στο κάτω μέρος είναι τοποθετημένες δύο
ειδικές λεκάνες ζωοτροφής και νερού, οι οποίες είναι ανοιχτές για την εύκολη
πρόσβαση των ζώων.
Η πόρτα που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής, εξυπηρετεί στην εκκένωση του
χώρου των ανακυκλώσιμων υλικών και στην συμπλήρωση ζωοτροφής
Τρόπος λειτουργίας
Η συσκευή είναι ένας αυτόνομος σταθμός. Λειτουργεί με συσσωρευτή, ο οποίος
τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκό πάνελ που είναι τοποθετημένο στην οροφή του
θαλάμου. Με κάθε ρίψη της ανακυκλώσιμης φιάλης στην ειδική οπή, αποδεσμεύεται
αυτόματα ποσότητα ζωοτροφής, η οποία συγκεντρώνεται στην ειδική λεκάνη
ζωοτροφής στο κάτω μέρος της συσκευής. Στην δεύτερη οπή γίνεται η ρίψη του
υπόλοιπου νερού της φιάλης, το οποίο συγκεντρώνεται στην ειδική λεκάνη νερού στο
κάτω μέρος της συσκευής. Για να λειτουργήσει η συσκευή η πόρτα του θαλάμου που
βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής θα πρέπει να είναι κλειστή.
Ο χειριστής της συσκευής, ο οποίος θα έχει τα κλειδιά της πίσω πόρτας και θα έχει
πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου, θα είναι υπεύθυνος να αδειάζει το εσωτερικό
του θαλάμου από τις ανακυκλώσιμες φιάλες και να τροφοδοτεί με τροφή την
συσκευή, να καθαρίζει την συσκευή, να φροντίζει να είναι καθαρό το ηλιακό πάνελ,
κυρίως από περιττώματα πουλιών, και γενικώς να την επιτηρεί.
Πρόσθετες πληροφορίες
- Η συσκευή λειτουργεί αυτόνομα, με το φωτοβολταϊκό πάνελ και την μπαταρία.
Πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια.
- Δεν υπάρχει άλλο λειτουργικό κόστος, εκτός από το κόστος αναπλήρωσης της
τροφής και των ανταλλακτικών όποτε απαιτηθούν.
- Ο υπεύθυνος λειτουργίας της συσκευής οφείλει να γεμίζει το κουτί αποθήκευσης
της τροφής και να επιτηρεί την συσκευή (επιτήρηση, συντήρηση, καθαριότητα).
- Ο μηχανισμός του θαλάμου έχει ελεγχθεί με δοκιμές R&D.
- Υπάρχει δυνατότητα στατιστικών που αφορά για τα πόσα ζώα τροφοδοτούνται από
την συσκευή καθώς και την ποσότητα των αποβλήτων που συλλέγονται στον χώρο
αποθήκευσης.

- Υπάρχει δυνατότητα φωνητικής ανακοίνωσης για την ανάκτηση των αποβλήτων
- Υπάρχει νυχτερινός φωτισμός και αυτόματος φωτισμός στο εσωτερικό της
συσκευής, όταν ανοίγει η πίσω πόρτα.
- Λειτουργεί για 50.000 φορές τις μέρες που δεν έχει ηλιοφάνεια
- Ο χειριστής της συσκευής, ο οποίος θα έχει τα κλειδιά της πίσω πόρτας και θα έχει
πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου, θα είναι υπεύθυνος να αδειάζει το εσωτερικό
του θαλάμου από τις ανακυκλώσιμες φιάλες και να τροφοδοτεί με τροφή την
συσκευή, να καθαρίζει την συσκευή, να φροντίζει να είναι καθαρό το ηλιακό πάνελ,
κυρίως από περιττώματα πουλιών, και γενικώς να την επιτηρεί.
- Στις επιφάνειες της συσκευής μπορείτε να τοποθετήσετε αυτοκόλλητα λογοτύπων
εταιρειών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν μέσω της συσκευή.
Στην επιφάνεια της συσκευής να τοποθετηθεί επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄
αρ. πρωτ. 5383/06-03-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας και τα συνημμένα αυτού,
καθώς και την υπ΄αρ. πρωτ 96/21-03-2018 έγγραφη τοποθέτηση (αρνητική) των
κατοίκων της περιοχής με συλλογή 96 υπογραφών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
αρνητική γνώμη, περί της τοποθέτησης συσκευής ανακύκλωσης και σίτισης
αδέσποτων ζώων στην πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας της Δ.Κ. Αιγίου, διότι η
συγκέντρωση πολλών αδέσποτων στην ανωτέρω περιοχή θα την υποβαθμίσει.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 16/2018
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα είκοσι μία
(21) Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2)
Ιωάννη Γιδά, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4) Θεόδωρο Κούρτη, 5) Βελαώρα
Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Κάλπη Αθανάσιο, μετά από
την αριθ. πρωτ.:92/16.03.2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια, Αλεξόπουλος Γεώργιος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης και Μπούλης
Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα επτά (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί αιτήματος κοπής τριών δέντρων(κουκουναριές) στην
κεντρική πλατεία Υψηλών Αλωνίων».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ:4109/16-02-2018 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας τ ου Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο
έχει ως εξής:
Θέμα: Αίτημα για κοπή δέντρων στην κεντρική πλατεία Υψηλών Αλωνίων της
Δ.Κ. Αιγίου.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, φωτογραφικό
υλικό και απόσπασμα χάρτη θέασης ορθοφωτογραφικών εντοπισμού της θέσης των
δέντρων τα οποία φύονται στην περίμετρο της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων και
παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του περιοδικού ελέγχου των
δέντρων που διενεργεί η Υπηρεσία μας, την Τετάρτη 14/02/2018, στην περιοχή της
πλατείας των Υψηλών Αλωνίων διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
• Στην ανατολική πλευρά της πλατείας, επί της οδού Ρωμανιώλη, το ριζικό
σύστημα δύο δέντρων κουκουναριάς, οι οποίες φύονται εκεί, έχουν
ανασηκώσει με τις ρίζες τους τον ασφαλτοτάπητα της οδού, το τσιμεντένιο
κράσπεδο του παρτεριού καθώς και τις πλάκες της πλατείας. Το ριζικό τους
σύστημα είναι επιφανειακό ενώ το έδαφος εντός του παρτεριού είναι
συμπιεσμένο και πολύ κακής ποιότητας. Τα ανωτέρω αποτελούν δείγματα
κακού αερισμού και προβληματικής ανάπτυξης των ριζών τους. Σε όλες τις
περιπτώσεις που τα δέντρα είναι εγκιβωτισμένα σε μικρά για το μέγεθός τους
παρτέρια, για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση,
το ριζικό τους σύστημα προκειμένου να απορροφήσει νερό, οξυγόνο και
θρεπτικά στοιχεία, και δεδομένου ότι το χώμα είναι πλέον κακής ποιότητας
(λόγω της μακροχρόνιας συμπίεσης), αναπτύσσεται επιφανειακά, ενώ
συνήθως μέρος του νεκρώνεται και σαπίζει εντός του χώρου του παρτεριού.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τέτοιου είδους δέντρα να είναι ευαίσθητα σε
ανεμορριψίες. Τέλος, το ένα εκ των δύο παρουσιάζει κλίση προς την πλατεία.
• Αντίστοιχα συμπτώματα εμφανίζει στέλεχος κουκουναριάς, το οποίο φύεται
στην νότια πλευρά της πλατείας επί της οδού Βύρωνος.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος της πλατείας εντός της οποίας φύονται είναι
πολυσύχναστος και δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι
καθόλη τη διάρκεια του έτους, ενώ φαινόμενα πτώσης δέντρων και θραύσης κλάδων
παρατηρούνται συχνά στην περιοχή λόγω γήρανσης μεγάλου μέρους δεντροστοιχιών,
συνιστάται η κοπή των τριών περιγραφόμενων δέντρων. Η Υπηρεσία προκειμένου να
διατηρηθεί το ύφος της πλατείας θα προβεί στην απομάκρυνση των ριζών από τα
παρτέρια και στην αντικατάσταση των ανωτέρω τριών δέντρων αλλά και των
υπολοίπων δέντρων τα οποία έχουν ξεραθεί και κοπεί στο παρελθόν από την
δεντροστοιχία της πλατείας.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄
αρ. πρωτ. 4109/16-02-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας και τα συνημμένα αυτού,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
αρνητική γνώμη, περί της κοπής των τριών δέντρων(κουκουναριές) στην κεντρική
πλατεία Υψηλών Αλωνίων.
Παρακαλείτε το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, να αντικαταστήσει τις κουκουναριές που είχαν
κοπεί πέρυσι στην ίδια πλατεία, τηρώντας τον κανονισμό Πρασίνου του Δήμου μας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2018
Ο Πρόεδρος
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Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα είκοσι μία
(21) Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2)
Ιωάννη Γιδά, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4) Θεόδωρο Κούρτη, 5) Βελαώρα
Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Κάλπη Αθανάσιο, μετά από
την αριθ. πρωτ.:92/16.03.2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια, Αλεξόπουλος Γεώργιος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης και Μπούλης
Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα επτά (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Περί αιτήματος απορροής όμβριων υδάτων επί της οδού
Προποντίδος 17».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα Ημερησίας Διάταξης
και διαβάζει το έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ: 42531/2017 από 08.02.2018 εγγράφου του Τμήματος
Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως
εξής:
Θέμα: Απορροή όμβριων.
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 42531/28-12-2017 αίτηση σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, σας ενημερώνουμε ότι
κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας μας και ύστερα από την υψομετρική μελέτη που
εκπονήθηκε για το συγκεκριμένο σημείο, αδυνατούμε την δεδομένη στιγμή λόγω
έλλειψης εργατοτεχνικού προσωπικού και των απαραίτητων μηχανημάτων, να
επέμβουμε για επίλυση.
Το εν λόγω αίτημα θα πρέπει να ιεραρχηθεί και να προταθεί σε πρώτη φάση
από το Τοπικό Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου για να εξετασθεί και αξιολογηθεί μαζί με
παρόμοια αιτήματα στα πλαίσια των πιστώσεων που θα διατεθούν για αυτό το σκοπό
από το τεχνικό πρόγραμμα.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄
αρ. πρωτ. 42531/2017 από 08.02.2018 έγγραφο του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ. αρ. πρωτ.
42531/28-12-2017 αίτηση του κ. Τερλέγκα Παναγιώτη,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
θετική γνώμη, περί της απορροής όμβριων υδάτων επί της οδού Προποντίδος
17 στο αίτημα του κ. Τερλέγκα Παναγιώτη.
Προτείνεται να ενταχθεί άμεσα και κατά προτεραιότητα στο Τεχνικό
πρόγραμμα του έτους 2018.
Παρακαλούμε για την άμεση τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του
Δ. Αιγιαλείας για το 2018 και ενίσχυση του κωδικού περί αυλακίων. Σας
υπενθυμίζουμε την αρ. 6/2018 απόφαση της Δ.Κ. Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2018
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας
21 Μαρτίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ 19
Στο Αίγιο και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα είκοσι μία
(21) Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Σοφέτη, και τους Συμβούλους κ.κ.: 2)
Ιωάννη Γιδά, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4) Θεόδωρο Κούρτη, 5) Βελαώρα
Βασιλική, 6) Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη και 7) Κάλπη Αθανάσιο, μετά από
την αριθ. πρωτ.:92/16.03.2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια, Αλεξόπουλος Γεώργιος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης και Μπούλης
Αντώνιος λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα επτά (07) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Επί του 5651/08-03-2018 εγγράφου του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δ.
Αιγιαλείας.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Κατόπιν του υπ΄ αρ πρωτ: 5651/08-03-2018 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας τ ου Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο
έχει ως εξής:
Θέμα:

Παροχή διευκρινήσεων επί της 26/2018 Απόφασης της ΕΠΖ Δήμου
Αιγιαλείας «περί μη κοπής δέντρου»

Σχετ:

1.
2.
3.

Η υπ’ αρίθ. 26/2018 απόφαση της ΕΠΖ Δήμου Αιγιαλείας η οποία αφορά στην
μη έγκριση κοπής δέντρου.
Η υπ΄αρίθ. 13/2018 Απόφαση της ΔΚ Αιγίου επί του ανωτέρω σχετικού θέματος.
Το με αρίθ. Πρωτ. 3104/05-02-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων τα οποία αφορούν στην μη
έγκριση κοπής ενός πλατάνου ο οποίος φύεται σε παρτέρι στην συμβολή των οδών
Ερμού, Κλεομένους Οικονόμου και Μητροπόλεως σας αναφέρουμε αναλυτικά:
τόσο η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου, όσο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου
Αιγιαλείας, γνωμοδότησαν αρνητικά επί της εισηγήσεως της υπηρεσίας να κοπεί
το δέντρο. Αντί της κοπής, πρότειναν η Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες προς αποκατάσταση της κλίσης του δέντρου, κλάδεμα και τοποθέτηση
αντηρίδων, ώστε να αποφευχθεί μελλοντική πτώση του δέντρου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι
1. Το εν λόγω δέντρο αναπτύσσεται με κλίση καθώς το ριζικό του σύστημα
λόγω της συμπίεσης που δέχεται μέσα στο παρτέρι, αναπτύσσεται
επιφανειακά, με μειωμένο ρυθμό, και με κακές συνθήκες αερισμού.
2. Δεδομένου ότι το δέντρο αναπτύσσεται με κλίση, ασκείται περαιτέρω πίεση
στις καχεκτικές του ρίζες.
3. Η διόρθωση της κλίσης του δέντρου είναι αδύνατη καθώς αυτό είναι ήδη
αρκετά ανεπτυγμένο, με ισχυρό κορμό.
4. Η τοποθέτηση αντηρίδων σε δέντρα με επιφανειακό ριζικό σύστημα,
αντενδείκνυται καθώς λόγω της ανάπτυξής τους, δεν θα έχει κανένα
αποτέλεσμα. Αντίθετα, λόγω της θέσης στην οποία φύεται, από την οποία
διέρχεται καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός πολιτών, η χρήση αντηρίδων
μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, τόσο ως προς τα σημεία τοποθέτησής τους
(στενότητα χώρου), όσο και ως προς την ευστάθεια του δέντρου.
5. Δέντρα τα οποία αναπτύσσονται εγκιβωτισμένα σε παρτέρια, παρουσιάζουν
έντονα συμπτώματα καχεξίας των ριζών, οι οποίες σταδιακά νεκρώνονται, με
αποτέλεσμα την απώλεια στήριξης του δέντρου. Επιπλέον, σε τέτοια
περιβάλλοντα δεν αναπτύσσονται ισχυρές στηρικτικές ρίζες.
Κατά τα λοιπά, η Υπηρεσία θα προγραμματίσει κλάδεμα του δέντρου,
πρακτική η οποία θα περιορίσει προσωρινά το πρόβλημα. Ωστόσο δεδομένου ότι
το εν λόγω είδος δεν επιδέχεται επεμβάσεις κλαδέματος κάθε χρόνο (όπως πχ
δέντρα ήπιας ανάπτυξης-μουριές κλπ), το πρόβλημα θα επιδεινωθεί στο μέλλον,
καθώς οποιαδήποτε πρακτική κλαδέματος στην οποία θα είμαστε αναγκασμένοι να
προβούμε προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου πτώσης, θα οδηγήσει σε
ενεργοποίηση των ριζών του ακόμα περισσότερο, σε ένα παρτέρι μέσα στο οποίο
αυτό ασφυκτιά και ανισορροπία στην ανάπτυξή του.
Κατά τα λοιπά, σας αναφέρουμε οτι τέτοιες επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις θα
οδηγούν στην αύξηση των ρηγματώσεων στο παρτέρι και την πλακόστρωση,
επιφανειακή κίνηση των ριζών, νέκρωση βραχιόνων και πιθανώς πρόκληση
μεγαλύτερων βλαβών στα διερχόμενα υπόγεια δίκτυα ενώ ο κίνδυνος πτώσης του
θα παραμένει.

Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄
αρ. πρωτ. 5651/08-03-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Εκφέρει
αρνητική γνώμη, περί της κοπής δέντρου(πλατάνου), στη συμβολή των οδών
Κλ. Οικονόμου, Ερμού και Μητροπόλεως, σύμφωνα και με την αρ. 13/2018 απόφασή
της.
Παρακαλείτε το ανωτέρω τμήμα να μας ενημερώσει γιατί επιλέχθηκε αυτό το
είδος φυτού(πλάτανος) όταν φυτεύτηκε επί του ανωτέρω παρτερίου. Να μας
αποσταλλεί η τότε εισήγησή σας.
Επειδή η ανάπλαση ενός μεγάλου δέντρου στο κέντρο μιας πόλης είναι και
δύσκολη και βραδία διαδικασία και σε περίπτωση που υπάρχουν κίνδυνοι για το
παρτέρι και τη διαμόρφωση του χώρου, είναι προτιμότερο να τροποποιηθεί η
διαμόρφωση του χώρου, παρά να απομακρυνθεί το δέντρο(πλάτανος).
Συνεπώς να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεγέθυνση του
παρτερίου με έγγραφό σας προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.
Αναρωτιόμαστε ποια η διαφορά του παρτερίου αυτού με τα παρτέρια στην
οδό Ευθυμίου Γάτου, όπου και εκεί είναι φυτεμένα πλατάνια.
Παρακαλούμε όπως προβείτε σε αντίστοιχη πρόταση με μοναδικό γνώμονα
την υγιή ανάπτυξη του δέντρου(πλατάνου).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2018
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

