ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 03/2017
Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 21 / 06 / 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα
19:00 μ. μ. το Τοπικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο
κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιάλειας
κατά τα οριζόμενα του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της τακτικής
συνεδρίασης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Τοπικού
συμβουλίου Σελιανιτίκων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών του Τοπικού
συμβουλίου κατά τα οριζόμενα του άρθρου 89 παρ. 2 ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ( Πρόεδρος )

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

2. ΡΟΖΟΣ Γεώργιος ( Μέλος)
3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος ( Μέλος)

ΘΕΜΑ: «Έκφραση απόψεων για εναπόθεση κλαδιών και χόρτων σε δημοτικό
χώρο στην τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων».
Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγείται το μοναδικό Θέμα της ημερήσιας διάταξης και
εκθέτει ότι: « για τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Σελιανιτίκων που
χρειάζεται μέσα στην θερινή περίοδο να καθαρίσουν τους ιδιωτικούς τους
περιβάλλοντες χώρους από κλαδιά και χόρτα και δεν υφίστανται από τους
ίδιους κατάλληλος χώρος για την ασφαλή εναπόθεσή αυτών, προτείνεται λόγω

ότι, από πλευράς του Δήμου Αιγιάλειας δεν υπάρχει στο παρόν η δυνατότητα
μεταφοράς και εναπόθεσή των κλαδιών και των χόρτων σε κατάλληλο δημοτικό
χώρο, για το λόγο και της αποφυγής της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης σε
δημόσιους κοινόχρηστους χώρους που ασφαλώς μπορούν να επισύρουν επιβολή
προστίμων από τα καθ’ ύλη αρμόδια όργανα του Δήμου Αιγιάλειας, να
παραλαμβάνονται και να εναποθέτονται προσωρινά σε δημοτική έκταση που
βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων, 3.700 τ.μ. περίπου, μη
περίφρακτου χώρου, που βρίσκεται ανάντη της Ν.Ε.Ο. και δεν γειτνιάζει με
οικίες».
Γεώργιος Ρόζος: «Η εναπόθεση των προαναφερόμενων προϊόντων κυρίως από
κηπευτικές εργασίες, να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 9 & 10
του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αιγιάλειας (Α.Δ.Α.:
7ΟΕΛΩ6Χ-ΧΦ9). Για την περιοχή του Δήμου Αιγιάλειας είναι σε ισχύ η
Πυροσβεστική Διάταξη της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής
Ελλάδας για την απαγόρευση χρήσης πυρός από 01-05-2017 έως και 31-102017, λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας την περίοδο αυτή, πλην των
περιπτώσεων που μνημονεύονται ρητώς στο άρθρο 5 της Πυροσβεστικής
Διάταξης υπ’ αριθ. 9/2000 (Β΄1459), όπως ισχύει μέχρι σήμερα, με τη
δυνατότητα

αναλογικής

εφαρμογής

στην

περίπτωση

της

προσωρινής

εναπόθεσης των κλαδιών και χόρτων σε δημοτικό χώρο στην τοπική κοινότητα
Σελιανιτίκων».
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το
Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Μόνο για τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Σελιανιτίκων την
προσωρινή εναπόθεση των κλαδιών και χόρτων, προϊόντων κηπευτικών
εργασιών, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 9 του ισχύοντος κανονισμού
καθαριότητας του Δήμου Αιγιάλειας σε δημοτική έκταση που βρίσκεται εντός

των ορίων δικαιοδοσίας της τοπικής κοινότητας Σελιανιτίκων, συνολικού
εμβαδού περίπου 3.700 τ.μ., μη περίφρακτου χώρου, που βρίσκεται ανάντη της
Π.Ε.Ο. και δεν συνορεύει με οικίες.
2. Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων, εφόσον δεν είναι δυνατή η
μεταφορά των υπαρχόντων κλαδιών και χόρτων σε άλλο κατάλληλο χώρο, κατ’
εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και δη του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 9/2000
Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄1459) να ζητηθεί αρμοδίως η απαραίτητη άδεια
καύσης αυτών, αφού ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα και με την παρουσία
πυροσβεστικού οχήματος.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται
ως έπεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

