
 

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 08/2017 

Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 11 / 08 / 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

20:30 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 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 το αριθ. Πρωτ. 24107/02-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, 

Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Αιγιάλειας παρακαλείται 



το Τοπικό συμβούλιο Σελιανιτίκων να εκφράσει τις απόψεις του σε απάντηση 

εγγράφου της εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ» 

(ΑΚΤΩΡ, J&P ΑΒΑΞ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ) όπου αιτείται αναθεώρηση της Ε.Π.Ζ. για 

την έγκριση σύμβασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων με 

την αιτιολογία να ληφθεί υπόψη το Αριθ. Πρωτ. 1911755/4275/12-07-2017 

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας. 

Στο παραπάνω έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας 

αναφέρεται ότι: «….ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 

της Υπηρεσίας μας…..σας γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε αντίρρηση με τις 

προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με μελέτη που μας 

υποβάλλατε…..όσον αφορά το οδικό δίκτυο που εποπτεύεται από την Υπηρεσία 

μας (28η επαρχιακή οδός – ASR19aN). Οι εργασίες για την ολοκλήρωση των 

ως άνω ρυθμίσεων να γίνουν σε διάστημα 2 μηνών και όχι σε τρεις που 

προτείνεται με την αίτησή σας διαμορφώνοντας κατά το δοκούν στις ενδιάμεσες 

προθεσμίες των φάσεων κατασκευής. Πριν την έναρξη των εργασιών να 

φροντίσετε για την έγκριση της ως άνω μελέτης που σας επιστρέφουμε σε ένα 

αντίγραφο, από την ημερομηνία της οποίας αρχίζει η ως άνω δίμηνη 

προθεσμία….».  

Για το ίδιο θέμα υπάρχει προγενέστερη αλληλογραφία της προαναφερόμενης 

υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. με Αριθ. Πρωτ. 139114/3155/25-05-2017, όπου 

αποστέλλεται στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων και αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: 

«….Όπως όμως προκύπτει από το πρακτικού του τοπικού συμβουλίου της 

Κοινότητάς σας (β σχετικό) είμαστε αντίθετοι στον αποκλεισμό της 28ης 

επαρχιακής οδού και σε οποιαδήποτε παρέμβαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

επ΄αυτής χωρίς προηγούμενη έγκρισή μας…..».  

Επί του θέματος, σχετικές τυγχάνουν οι αριθ. 02/2017 και 07/2016 αποφάσεις 

μας, στις οποίες ομόφωνα έχουμε εκφράσει την άποψή μας να υπάρχει 

εναλλακτική δίοδος που να συνδέει στην 28η επαρχιακή οδό την κοινότητα των 



Σελιανιτίκων με τους ημιορεινούς – ορεινούς οικισμούς και σε καμία περίπτωση 

να μην κατευθύνεται η κυκλοφορία μέσω του οικισμού Πανοράματος. 

Για το ίδιο θέμα έχουμε γίνει αποδέκτες έντονων παραπόνων και αντιδράσεων 

από περιοίκους και επιχειρηματίες στην περιοχή, οι οποίοι, σύμφωνα με τα 

λεγόμενά τους, θα κινηθούν δικαστικά κατά των αρμοδίων υπευθύνων.  

Γεώργιος Ρόζος: «Θα πρέπει απαραίτητα να προβλέπεται εναλλακτική δίοδος 

από και προς τα Σελιανιτίκα που να συνδέει στους ημιορεινούς – ορεινούς 

οικισμούς, αλλά και να εξυπηρετείται η απρόσκοπτη διέλευση των κατοίκων 

στις τοποθεσίες «Ρίρα», «Άνω Ρουπακιά», «Πηγαδάκια» και των δημοτικών 

οδών πέριξ αυτών».  

Αντώνης Σταυρόπουλος: «Όσο εκτελείται το έργο καλό είναι να μην υπάρχει 

δυσκολία στην πρόσβαση των πολιτών που έχουν κατοικίες και αγροκτήματα 

στη γύρω περιοχή». 

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. Δεν συμφωνεί στις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  της εταιρείας 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ», εφόσον δεν προβλέπεται 

στην τεχνική έκθεση εναλλακτική δίοδος που θα διευκόλυνε την αμεσότητα της 

οδικής σύνδεσης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις προηγούμενες 

αποφάσεις μας αριθ. 07/2016 και 02/2017 αντίστοιχα, από και προς τα 

Σελιανίτικα με τους ημιορεινούς – ορεινούς οικισμούς στη Δ.Ε. Συμπολιτείας, 

που βρίσκονται ανάντη της σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και τις τοποθεσίες 

που είναι στην δικαιοδοσία της τοπικής κοινότητας, «Ρίρα», «Άνω Ρουπακιά», 

«Πηγαδάκια» και των δημοτικών οδών πέριξ αυτών.    



2. Να αποσταλεί η παρούσα απόφασή μας στα αρμόδια συλλογικά 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 

      


