
 

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 09/2017 

Στα Σελιανίτικα σήµερα στις 18 / 08 / 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

18:00 µ. µ. το Τοπικό συµβούλιο συνήλθε σε δηµόσια έκτακτη 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                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ( Πρόεδρος )                                   Κανένας 

2. ΡΟΖΟΣ Γεώργιος ( Μέλος) 

3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος ( Μέλος) 

 

ΘΕΜΑ: «Έκφραση απόψεων για την αντικατάσταση µεταλλικής σκάλας στην 

παραλιακή ζώνη της Τ.Κ. Σελιανιτίκων». 

 Ο Πρόεδρος του Τοπικού συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγείται το µοναδικό Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και 

εκθέτει ότι: «για την απρόσκοπτη πρόσβαση των λουοµένων στον παράλιο 

κοινόχρηστο χώρο, µεταξύ των παραλιακών επιχειρήσεων «Πλαζ» και 

«Σουλάτσο» προτείνεται να αντικατασταθεί η υπάρχουσα µεταλλική σκάλα, η 



οποία σηµειωτέον αποτελεί τον µοναδικό τρόπο πρόσβασης στο συγκεκριµένο 

τµήµα παραλίας, καθώς έχει υποστεί σηµαντική φθορά και υπάρχει σοβαρό 

ενδεχόµενο τραυµατισµού των χρηστών αυτής. Για το ίδιο θέµα, µάλιστα, έχει 

καταθέσει σχετικό αίτηµα στην τοπική κοινότητα και ο κ. Ρόζος Βασίλειος».    

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό 

συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβανοµένου υπόψη των 

προγενέστερων σχετικών επί του θέµατος αποφάσεων 

                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Για την αντικατάσταση της υπάρχουσας µεταλλικής σκάλας που αποτελεί τον 

µοναδικό τρόπο πρόσβασης για τους λουόµενους στο τµήµα παράλιου 

κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται µεταξύ των σηµείων των παραλιακών 

επιχειρήσεων «Πλαζ» και «Σουλάτσο» στην τοπική κοινότητα Σελιανίτικων, 

καθώς έχει υποστεί σηµαντική φθορά και υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο κινδύνου 

τραυµατισµού των χρηστών, µε την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων που 

ισχύουν.  

2. Να αποσταλεί η παρούσα απόφασή µας στα αρµόδια συλλογικά όργανα του 

∆ήµου Αιγιάλειας και στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιάλειας 

για τις δικές τους, κατά λόγο αρµοδιότητας, ενέργειες,  

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται 

ως έπεται:  

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                   ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

      


