ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 01/16
Στα Σελιανίτικα σήµερα στις 22 / 01 / 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα
20:00 µ. µ. το Τοπικό συµβούλιο συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο
κατάστηµα της Τοπικής Κοινότητας Σελιανιτίκων του ∆ήµου 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. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χαρίλαος ( Μέλος)

ΘΕΜΑ: «Γνωµοδότηση Τοπικού Συµβουλίου για την κατάληψη χώρου µε τη
διαδικασία της δηµοπρασίας».
Ο Πρόεδρος του Τοπικού συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγείται το µοναδικό Θέµα της ηµερήσιας διάταξης που
αφορά στην κατάληψη χώρου µε τη διαδικασία της δηµοπρασίας για τους κ.κ.
Καραφωτιά Αποστόλη, Ρόζο Περικλή, ∆ηµητρίου Γεωργίου & ΣΙΑ Ο.Ε. και

Μελισσαρόπουλο Νικόλαο. Για το θέµα αυτό σχετική τυγχάνει η Αριθ. Πρωτ.:
21735/10-06-2014 Έκθεση Αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Στην προαναφερόµενη έκθεση αυτοψίας περιγράφονται οι κατά νόµο
προϋποθέσεις για τους αιτούντες όσον αφορά µε την κατάληψη χώρων επί της
προβολής των καταστηµάτων τους, καθώς και των υπολειπόµενων χώρων που
αντιστοιχούν στο 30% της προβολής των καταστηµάτων τους.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την από 10 – 07 – 2015 Γνωµοδότηση
του Τοπικού συµβουλίου, ο Πρόεδρος προτείνει στο συµβούλιο να εισηγηθεί
θετικά για την παραχώρηση χώρου µε τη διαδικασία της δηµοπρασίας για
τους κ.κ. Καραφωτιά Αποστόλη, Ρόζο Περικλή, ∆ηµητρίου Γεώργιο & ΣΙΑ
Ο.Ε. και Μελισσαρόπουλο Νικόλαο σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα που
περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας
και τις κατά νόµο διατυπώσεις.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό
συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
και εγκρίνει την ως άνω πρόταση του Προέδρου.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται
ως έπεται:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

