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Γεώργιος Ρόζος

Σύμβουλος Τ.Κ. Σελιανιτίκων  

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 04/2018 

Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 16 / 03 / 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

18:00 π. 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 την ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης Νέας 

Γενιάς (NGA) στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε.». 

 Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγείται το μοναδικό Θέμα της ημερήσιας διάταξης και 

εκθέτει ότι: « στο αριθ. Πρωτ.: 3457/27-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιάλειας περιέχονται οι προτάσεις της Υπηρεσίας για 

τα σημεία τοποθέτησης στις τοπικές κοινότητες των καμπινών από την Ο.Τ.Ε. 

Α.Ε. στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 



ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Για το λόγο 

αυτό διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος από το τοπικό συμβούλιο, ώστε να 

διαπιστωθεί η καταλληλότητα των προτεινόμενων θέσεων».      

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  

τις εξής απόψεις, ως προς τις προτεινόμενες θέσεις: 

 1. Για την μεταφορά της καμπίνας Γ3 415 για τους λόγους ότι, στο 

προτεινόμενο σημείο υπάρχει σχεδιασμός από το δήμο να εγκατασταθούν 

βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων, ως εκ τούτου  αντιπροτείνεται να γίνει σε 

νέα, κοντινή θέση, κατόπιν διενέργειας προηγούμενου επιτόπιου ελέγχου και 

συνεννόησης με το τοπικό συμβούλιο. 

 2. Για την μεταφορά της καμπίνας Γ3 413, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της αριθ. 167990/11862 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και του υπόψη 

σχεδιασμού από το δήμο να εγκατασταθούν στο προτεινόμενο σημείο 

βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων, αντιπροτείνεται να γίνει σε νέα θέση, κατόπιν 

διενέργειας προηγούμενου επιτόπιου ελέγχου και συνεννόησης με το τοπικό 

συμβούλιο. 

  3. Για την μεταφορά της καμπίνας Γ3 411 αντιπροτείνεται να γίνει σε 

νέα, κοντινή θέση,  σε ακάλυπτο δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που εφάπτεται 

του υφιστάμενου κοινοτικού καταστήματος και παράλληλα να μην 

μετακινηθούν το καρτοτηλέφωνο και ο κάδος απορριμμάτων. 

 4. Για την μεταφορά της καμπίνας Γ3 409 να γίνει σε διαφορετική θέση, 

καθόσον η τοποθέτηση της καμπίνας στο προτεινόμενο σημείο δεν ενδείκνυται, 

αφού μειώνεται - κατά πολύ - το ωφέλιμο πλάτος του πεζοδρομίου που 

εφάπτεται στη Π.Ε.Ο. όπου εντός της εβδομάδας διέρχονται πεζοί το σύνολο 

των περισσότερων μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο 



Σελιανιτίκων και οι γονείς αυτών, κατά συνέπεια αντιπροτείνεται να γίνει η 

τοποθέτηση σε νέο, κατάλληλο σημείο, επί της δημοτικής οδού Οδυσσέως, που 

δεν επηρεάζει την ασφαλή διάβαση των πεζών και την πρόκληση τυχόν 

ατυχημάτων, κατόπιν διενέργειας προηγούμενου επιτόπιου ελέγχου και 

συνεννόησης με το τοπικό συμβούλιο. 

Η παρούσα έκφραση απόψεων να αποσταλεί στο αρμόδιο τμήμα της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιάλειας για τις 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

     


