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Ακριβές Αντίγραφο

Γεώργιος Ρόζος
Σύμβουλος Τ.Κ. Σελιανιτίκων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 06/2018
Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 29 / 03 / 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00 π. μ. το Τοπικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια έκτακτη 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 έκτακτης
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 παραχώρηση χρήσης του γηπέδου 5Χ5
της Τ.Κ. Σελιανιτίκων στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιάλειας».
Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγείται το μοναδικό Θέμα της ημερήσιας διάταξης και
εκθέτει ότι: « για να έχει τη δυνατότητα το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιάλειας να
προβεί στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο υφιστάμενο γήπεδο 5Χ5 της
τοπικής κοινότητας, καθώς και να προχωρήσει στις πρόσθετες εργασίες που
χρειάζονται για την ηλεκτροδότηση αυτού θα πρέπει να του παραχωρηθεί το
δικαίωμα χρήσης, για το οποίο απαιτείται δική μας προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη».

Γεώργιος Ρόζος: «Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης στο Ν.Π.Δ.Δ.
δεν πρέπει όμως, σε καμία των περιπτώσεων, να άρει τον κοινόχρηστο
χαρακτήρα του γηπέδου. Για την τοπική ποδοσφαιρική μας ομάδα, τους
κατοίκους αλλά και τις συλλογικές οντότητες στην περιοχή μας, προτείνω να
εξακολουθεί να είναι ελεύθερη και δωρεάν η χρήση του εν λόγω γηπέδου».
Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό
συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
την σύμφωνη γνώμη του για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης
του υφιστάμενου γηπέδου 5Χ5 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία,
Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία» Δήμου Αιγιάλειας, το οποίο θα αναλάβει
τις εργασίες της προβλεπόμενης συντήρησης αυτού και να προχωρήσει τη
διαδικασία που απαιτείται για την ηλεκτροδότησή του.
Για την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα, τους κατοίκους και τις συλλογικές
οντότητες που εδρεύουν στην τοπική κοινότητα η όποια χρήση του παραπάνω
γηπέδου να εξακολουθεί να είναι ελεύθερη και δωρεάν.
Η παρούσα έκφραση απόψεων να αποσταλεί στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου
Αιγιάλειας, προκειμένου για την ενημέρωσή του και τις δικές του περαιτέρω
ενέργειες.
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

