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Ακριβές Αντίγραφο

Γεώργιος Ρόζος
Σύμβουλος Τ.Κ. Σελιανιτίκων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 01/2018
Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 14 / 01 / 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.
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 την παράταση 4ης φάσης της κυκλοφοριακής
ρύθμισης στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων».
Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγείται το μοναδικό Θέμα της ημερήσιας διάταξης και εκθέτει ότι: « με το αριθ.
Πρωτ.: 42158/08-01-2018 έγγραφο του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιάλειας ζητείται από το Τοπικό Συμβούλιο Σελιανιτίκων
να εκφράσει τις απόψεις του επί του αριθ. Πρωτ.: ΟΔΟ1511/ΤΕΞ-0789/21-12-2017
εγγράφου της Κ/Ξ Σήραγγας Παναγοπούλας, με το οποίο η εν λόγω κοινοπραξία
αιτείται την παράταση της κυκλοφοριακής ρύθμισης στον οικισμό Σελιανιτίκων έως

31-01-2018 για την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων και εργασιών διαγράμμισης
στον ASR19an από την Χ.Θ. 1+357,00 έως την Χ.Θ. 1+528,00, καθώς λόγω των
βροχοπτώσεων δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν οι εργασίες».
Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό
συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβανομένου υπόψη των
προγενέστερων σχετικών εκφράσεων απόψεων επί του θέματος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
την θετική γνώμη να δοθεί παράταση της κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Τ.Κ.
Σελιανιτίκων έως την 31-01-2018, προκειμένου για την ολοκλήρωση της κατασκευής
των ασφαλτικών στρώσεων και εργασιών διαγράμμισης στον ASR19an από την Χ.Θ.
1+357,00 έως την Χ.Θ. 1+528,00 από την Κ/Ξ Σήραγγας Παναγοπούλας, καθώς
αποδέχεται τους ισχυρισμούς της, ότι λόγω των βροχοπτώσεων στην περιοχή δεν
κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, εντός τακτού χρονικού
διαστήματος.
Η παρούσα έκφραση απόψεων να προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιάλειας και στα λοιπά συλλογικά όργανα του
Δήμου για τη λήψη της προβλεπόμενης από το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (Α΄57)
απόφασης.
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

