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Ακριβές Αντίγραφο

Γεώργιος Ρόζος
Σύμβουλος Τ.Κ. Σελιανιτίκων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 07/2018
Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 01 / 06 / 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 π. 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 παραχώρηση τμήματος οικοπέδου σε
κοινή χρήση».
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.: 10672/22-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών του Δήμου Αιγιάλειας ζητείται, λόγω αρμοδιότητας, η έκφραση
απόψεων για την παραχώρηση λωρίδας εδάφους σε κοινή χρήση προς
διαπλάτυνση οδού στον οικισμό «Ξενοφωντέικα» της Τ.Κ. Σελιανιτίκων, μετά
από την κοινή αίτηση των κου Πληθάκη Γεωργίου και κας Κορέζου
Παρασκευής. Επιπρόσθετα, μαζί με εν λόγω αίτηση συνυποβάλλονται και τα
εξής δικαιολογητικά: α) το από 14-11-2014 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα
του μηχανικού κ. Αλεξανδρόπουλου Μιχάλη, στο οποίο αποτυπώνεται το

υπόψη παραχωρούμενο εδαφικό τμήμα με στοιχεία (1,2,3,4,3΄,2΄,1΄,1)
συνολικού εμβαδού 3,86 m2, β) την αρ. 15.580/16-01-2015 Συμβολαιογραφική
Πράξη Παράδοσης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση
δημοτικής οδού της συμβολαιογράφου κας Αναστασίας Βασιλείου
Τριανταφυλλοπούλου και γ) την υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 48/59/14-01-2015 βεβαίωση
μεταγραφής στο Υποθηκοφυλάκειο Αιγιαλείας, στον τόμο 15580 και με
αύξοντα 75».
Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό
συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού μελέτησε και έλαβε υπόψη
του τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
την άποψή του για την αποδοχή της παραχώρησης τμήματος οικοπέδου
σε κοινή χρήση προς διαπλάτυνση οδού στον οικισμό «Ξενοφωντέικα»,
σύμφωνα με το από 14-11-2014 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα του
μηχανικού κ. Αλεξανδρόπουλου Μιχάλη, στο οποίο αποτυπώνεται το υπόψη
παραχωρούμενο εδαφικό τμήμα με στοιχεία (1,2,3,4,3΄,2΄,1΄,1) συνολικού
εμβαδού 3,86 m2, την αρ. 15.580/16-01-2015 Συμβολαιογραφική Πράξη
Παράδοσης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου για διαπλάτυνση δημοτικής
οδού της συμβολαιογράφου κας Αναστασίας Βασιλείου Τριανταφυλλοπούλου
και την Αριθ. Πρωτ.: 48/59/14-01-2015 βεβαίωση μεταγραφής στο
Υποθηκοφυλάκειο Αιγιαλείας, στον τόμο 15580 και με αύξοντα αριθμό 75.
Η παρούσα έκφραση απόψεων να αποσταλεί στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών και στα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου Αιγιάλειας
προκειμένου για τις δικές τους ενέργειες, καθώς και να κοινοποιηθεί στους
ενδιαφερόμενους 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

