
 

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 05/2017 

Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 20 / 07 / 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

19:30 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                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ( Πρόεδρος )                                   Κανένας 

2. ΡΟΖΟΣ Γεώργιος ( Μέλος) 

3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος ( Μέλος) 

 

ΘΕΜΑ: «Έκφραση απόψεων περί αιτήματος κοπής δυο δέντρων (λεύκες)  στην 

παραλιακή οδό της Τ.Κ. Σελιανιτίκων». 

 Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγείται το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και εκθέτει ότι: 

«Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας 

του Δήμου Αιγιάλειας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 22202/11-07-2017 

έγγραφο μαζί με συνημμένα, τεχνική έκθεση, φωτογραφικό υλικό και 

απόσπασμα χάρτη θέασης ορθοφωτογραφιών, αναφορικά με την αναγκαιότητα 

κοπής δυο δέντρων (λεύκες) που φύονται επί της παραλιακής οδού της Τ.Κ. 



Σελιανιτίκων, λόγω ότι, η μια λεύκα είναι ξερή, ενώ η δεύτερη είναι ημίξερη, με 

το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει και 

υποσταθμός της ΔΕΗ.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το 

Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  

                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την αναγκαιότητα κοπής των δυο (02) δέντρων (λεύκες) που φύονται επί της 

παραλιακής οδού της Τ.Κ. Σελιανιτίκων, στο σημείο που εντοπίζονται σύμφωνα 

με απόσπασμα χάρτη θέασης ορθοφωτογραφιών του Αυτοτελούς Τμήματος 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιάλειας. 

2. Την αντικατάστασή τους με δυο άλλα δέντρα, τα οποία θα φυτευτούν σε 

χώρο, μετά από προηγούμενη υπόδειξη της Τ.Κ. Σελιανιτίκων.  

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 

 

     


