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Ακριβές Αντίγραφο

Γεώργιος Ρόζος
Σύμβουλος Τ.Κ. Σελιανιτίκων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 05/2018
Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 27 / 03 / 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00
μ.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 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: « κατόπιν της αριθ. 04/2018 απόφασής σχετικά με την υπόδειξη
κατάλληλων θέσεων για να τοποθετηθούν στην τοπική κοινότητα καμπίνες από
την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

διενεργήσαμε στη συνέχεια εκ νέου επιτόπιο έλεγχο, μαζί με το μέλος του
συμβουλίου Γιώργο Ρόζο και παρουσία της αρμόδιας υπαλλήλου (μηχανικού)
της παραπάνω εταιρείας, όπου καταλήξαμε στις εξής οριστικές προτάσεις για τα
σημεία τοποθέτησης των εν λόγω καμπίνων».
Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό
συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του και την
αριθ. 04/2018 σχετική προγενέστερη απόφαση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
τις προτάσεις του τοπικού συμβουλίου για την τοποθέτηση των καμπίνων
(τύπου Γ3) στην τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων σε νέες θέσεις, στο πλαίσιο της
κατασκευής του έργου από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ του Δήμου
Αιγιάλειας, ως εξής:
1. Για την μεταφορά της καμπίνας Γ3 415 προτείνεται να γίνει σε κοντινή
θέση, σε απόσταση 7,5 περίπου μέτρων, αριστερά του υπάρχουσας, σε σημείο
που θα εφάπτεται η μπροστινή όψη της νέας καμπίνας με το υφιστάμενο
πεζοδρόμιο.
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, προτείνεται να γίνει σε
θέση που είναι δυτικά της υπάρχουσας, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων, σε
κοινόχρηστο χώρο, που βρίσκεται παραπλεύρως του υπάρχοντος τουριστικού
περιπτέρου και εφάπτεται επί του υφιστάμενου πεζοδρομίου.
3. Για την μεταφορά της καμπίνας Γ3 411 προτείνεται να γίνει σε νέα
θέση, που βρίσκεται σε ακάλυπτο δημοτικό, κοινόχρηστο χώρο που εφάπτεται
του υφιστάμενου κοινοτικού καταστήματος.
4. Για την μεταφορά της καμπίνας Γ3 409 προτείνεται να γίνει σε
διαφορική θέση, επί του απέναντι πεζοδρομίου της Π.Ε.Ο. Κορίνθου Πατρών σε

σημείο που υπάρχει ικανό πλάτος για την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και
των αναπηρικών αμαξιδίων και βρίσκεται απέναντι της δημοτικής οδού
Έκτορος.
Η παρούσα έκφραση απόψεων να αποσταλεί στα αρμόδια συλλογικά
όργανα του Δήμου Αιγιάλειας προκειμένου για τις δικές τους ενέργειες, καθώς
και στην Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για την ενημέρωσή τους.
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

