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                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 02/2018 

Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 02 / 02 / 2018 ημέρα Παρασκευή 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                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ( Πρόεδρος )                                   Κανένας 

2. ΡΟΖΟΣ Γεώργιος ( Μέλος) 

3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος ( Μέλος) 

ΘΕΜΑ: «Έκφραση απόψεων στο αίτημα τοπικού συλλόγου για την 

τοποθέτηση κοντέινερς σε δημοτική έκταση προς χρήση για τις δραστηριότητές 

του». 

 Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγείται το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και εκθέτει ότι: 

« με την αριθ. Πρωτ.: 02/30-01-2018 αίτηση του τοπικού συλλόγου με την 

προσωνυμία «Φιλοπροοδευτικός Όμιλος Σελιανιτίκων» αιτείται να του 



επιτραπεί η τοποθέτηση κοντέινερς συνολικού εμβαδού 80 τ.μ. σε τμήμα 

δημοτικού χώρου, που βρίσκεται παραπλεύρως του γηπέδου 5Χ5 και ανήκει 

εντός των ορίων δικαιοδοσίας της Τ.Κ. Σελιανιτίκων, προκειμένου για τη 

στέγαση του προαναφερθέντος συλλόγου, των αρχείων και των περιουσιακών 

στοιχείων αυτού, καθώς στερείται χώρου στέγασης».      

 Γεώργιος Ρόζος: «Πιστεύω ότι η τοπική κοινότητα πρέπει να εκφραστεί 

θετικά στο αίτημα του τοπικού συλλόγου, αφού με την τοποθέτηση των 

κοντέινερς στο εν λόγω δημοτικό οικόπεδο επιλύεται ένα μακροχρόνιο 

πρόβλημα που απασχολεί το σύλλογο και τα μέλη του, αναφορικά με την 

στέγαση». 

 Αντώνης Σταυρόπουλος: «Εφόσον, ο υπόψη δημοτικός χώρος είναι 

ελεύθερος καλό είναι παραχωρηθεί για την τοποθέτηση κοντέινερς που θα 

εξυπηρετήσουν το πολιτιστικό σωματείο».  

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό 

συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  

                        Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  Ε Κ Φ Ρ Α ΖΕ Ι  

την θετική γνώμη για την τοποθέτηση κοντέινερς, συνολικού εμβαδού 80 τ.μ., 

σε δημοτικό χώρο που βρίσκεται ανάντη του υφιστάμενου γηπέδου 5Χ5 στην 

Τ.Κ. Σελιανιτίκων, προκειμένου για την εξυπηρέτηση του τοπικού συλλόγου για 

την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών, καθ’ όσον μέχρι σήμερα 

στερείται χώρου στέγασης.  

Η παρούσα έκφραση απόψεων να προωθηθεί στα αρμόδια συλλογικά όργανα 

του Δήμου για τη λήψη της προβλεπόμενης απόφασης καθώς στη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιάλειας για τις τυχόν δικές τους 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

     


