ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 11/2017
Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 23 / 10 / 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα
12:00 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
1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ( Πρόεδρος )

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

2. ΡΟΖΟΣ Γεώργιος ( Μέλος)
3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος ( Μέλος)

ΘΕΜΑ: «Έκφραση απόψεων για τη σύμβαση εκτέλεσης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων 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 την από 23/10/2017 επιστολή της εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ» (ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ)
καλείται το Τοπικό συμβούλιο Σελιανιτίκων να εκφράσει τις απόψεις του για
την έγκριση της 4ης φάσης εκτροπών που περιγράφονται στην κυκλοφοριακή

μελέτη, με διάρκεια ένα μήνα από την έγκρισή της, για να εκτελεστεί το 20%
των υπόλοιπων εργασιών, δηλαδή, την κατασκευή του ASR19aN από τη Χ.Θ.
1+357,00 έως τη Χ.Θ. 1+528,00, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων
επί της 28ης επαρχιακής οδού, στο ύψος ανάντη της Ν.Ε.Ο., από και προς την
τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων. Για το ίδιο θέμα η Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Αχαΐας, σε προηγούμενο έγγραφό της, δεν είχε αντίρρηση στις
προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη,
ενώ ήδη στο παρόν έχουν ολοκληρωθεί, όπως βεβαιώνει η εν λόγω εταιρεία, το
80% των προβλεπόμενων εργασιών. Ομοίως, σχετικό τυγχάνει το αριθ. Πρωτ.:
21770/02-08-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την άποψη ότι
εφαρμόζοντας τις προτεινόμενες εκτροπές είναι δυνατόν να γίνεται η
κυκλοφορία των οχημάτων χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια και η
κατασκευή των έργων να γίνεται απρόσκοπτα και χωρίς καμία καθυστέρηση».
Γεώργιος Ρόζος: «Την περίοδο αυτή θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οι
περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής μεταβαίνουν στα κτήματά τους για την
συγκομιδή του ελαιοκάρπου και σίγουρα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αυτές
δυσχεραίνεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους. Επίσης, το όλο ζήτημα δεν αφορά
μόνο στην τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων, αλλά επηρεάζει και τις όμορες
κοινότητες, όπως των Νεραντζιών, που πρέπει, κατά λόγο δικαιοδοσίας, να
εκφράσουν τις απόψεις τους».
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. Συμφωνεί στις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της εταιρείας
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ», με διάρκεια το ανώτερο
χρονικό διάστημα ενός (01) μηνός, προκειμένου για την απρόσκοπτη εκτέλεση
των υπολειπόμενων εργασιών σύμφωνα με τη σχετική υποβληθείσα μελέτη.

2. Η παρούσα έκφραση απόψεων του τοπικού συμβουλίου Σελιανιτίκων αφορά
μόνο στις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ομώνυμη τοπική
κοινότητα, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων συλλογικών, θεσμικών οργάνων που
χρήζει να γνωμοδοτήσουν σχετικώς.
3. Να αποσταλεί η παρούσα απόφασή μας στα αρμόδια συλλογικά, θεσμικά
όργανα του Δήμου Αιγιάλειας και στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για τις δικές τους, κατά λόγο αρμοδιότητας,
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

