
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

  

Αριθμός  Απόφασης:   06   
 

Στην Αμφιλοχία, σήμερα την 20η του μηνός Ιουλίου   του έτους 2022  ημέρα Τετάρτη , ώρα 12.00 π.μ  και στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε 

την 11/07/2022 (λόγω μη απαρτίας η συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου μεταφέρθηκε για την Τετάρτη 20 

Ιουλίου 2022) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας με παρόντες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθμού εφτά (7) Συμβούλων παρίστανται 6. 

Ως Ειδικός Γραμματέας παρέστη η δημοτική υπάλληλος κ. Μαντοπούλου Μαρία. 

Το σώμα  εισήλθε στη συζήτηση του υπ’ αριθ. 04 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η οποία 

κοινοποιήθηκε νόμιμα. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος τα κάτωθι : 

Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφιλοχίας, το Τοπικό Συμβούλιο της 

Κοινότητας Αμφιλοχίας καλείται να γνωμοδοτήσει (άρθρο 84 παρ.2γ του Ν.4555/2018) ως προς την 

δημιουργία παιδικής χαράς εντός του σχεδίου πόλεως (συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα) επί της 

οδού Δ.Κούβαρη (πλησίον Παιδικού Σταθμού). Αφού αναγνώστηκε η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

ο Πρόεδρος ανέφερε τα κάτωθι : 

«Η δημιουργία χώρων αναψυχής είναι πάντα προτεραιότητα για το Τοπικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας. 

Επίσης είμαστε σίγουροι πως καμία Δημοτική Αρχή δεν θα έκανε κανένα έργο το οποίο θα έθετε σε 

κίνδυνο τα παιδιά, όπως επίσης και καμία Υπηρεσία του Δήμου.  

Σε κάθε περίπτωση όμως, πως μπορούμε να πούμε ότι η Ε.Ο Αντιρρίου- Ιωαννίνων είναι χαμηλής 

κυκλοφορίας, όταν καθημερινά διέρχονται οχήματα όχι μόνο επιβατικά αλλά και βαρέου τύπου. Η 

καθημερινότητα το αποδεικνύει, όπως επίσης, με το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οδός Δ. 

Κούβαρη αποτελεί χώρο στάθμευσης και φορτοεκφόρτωσης τροφίμων, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης, 

επίπλων, εποχιακών ειδών κ.α. Αυτό από μόνο του το κρίνουμε επικίνδυνο.  

Πότε μια μεταλλική μπάρα  απέτρεψε ένα παιδί από το να κυνηγήσει την μπάλα του ;  

Επικροτώντας όμως την διάθεση  δημιουργίας χώρων απασχόλησης και ψυχαγωγίας των παιδιών, 

προτείνουμε να ερευνηθούν άλλες περιπτώσεις χώρων, όπως η αύξηση τετραγωνικών της ήδη 

υπάρχουσας παιδικής χαράς ή ακόμη και η διερεύνηση του χώρου ‘Μπασκετάκι’ όπισθεν του κτιρίου 

ΚΑΠΗ Αμφιλοχίας.  

 Παρόντες  Απόντες 

1. ΓΩΓΟΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ - ΓΚΕΣΟΥΛΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΑ 2.  

3. ΜΕΛΟΥ - ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   

4. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

5. ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   

6. ΝΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

7.    



Θέλουμε να προτείνουμε στην Δημοτική αρχή να αναμορφώσει σε κάθε περίπτωση το ‘Μπασκετάκι’ για 

να βοηθήσει την αθλοπαιδεία στην πόλη μας»  
 

Το σώμα  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Την αρνητική γνωμοδότηση για την δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Δ. Κούβαρη (πλησίον Παιδικού 

Σταθμού). 

Μειοψήφησε η κ. Μέλου-Μπαρλά Μαγδαληνή.  
 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  06/2022 ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως 

ακολουθεί. 
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2.ΜΕΛΟΥ - ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

 3.ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 4.ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

Γώγολος Απόστολος 5.ΝΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

 

 


