ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 12/2017
Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 25 / 11 / 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα
10:00 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
1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ( Πρόεδρος )

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

2. ΡΟΖΟΣ Γεώργιος ( Μέλος)
3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος ( Μέλος)

ΘΕΜΑ: «Έκφραση απόψεων για την αναγκαιότητα αγοράς οικοπέδου 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: «κατάντη του υφιστάμενου δημοτικού σχολικού συγκροτήματος
στην τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων εφάπτεται οικόπεδο, εντός σχεδίου, άρτιο
και οικοδομήσιμο, συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ., με πρόσβαση επί της

κοινοτικής οδού που καταλήγει στην παραπάνω σχολική μονάδα, το οποίο,
λόγω της θέσης του, είναι κατάλληλο για αγορά, για λόγους αναγκαιότητας που
ανάγονται στο γεγονός ότι, στο υπάρχον σχολικό συγκρότημα χρήζουν
επέκτασης των κτιριακών υποδομών και σε προαύλιο χώρο. Επίσης, με την
υπόψη αγορά του οικοπέδου θα είναι δυνατή η κατασκευή και η μεταφορά του
τριθέσιου νηπιαγωγείου στον ίδιο χώρο, καθώς, στο παρόν, στεγάζεται σε
μισθωμένο κτίριο. Ως άμεση χρήση του οικοπέδου θα είναι η κάλυψη των
αναγκών σε χώρους στάθμευσης και αναστροφής των οχημάτων από τους
γονείς, κυρίως, που μεταβαίνουν στο δημοτικό σχολείο για τα παιδιά τους και
αναγκάζονται, ένεκα της στενότητας της κοινοτικής οδού που καταλήγει στο
δημοτικό σχολείο, να σταθμεύσουν προσωρινά για να αφήσουν τα παιδιά τους
επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού».
Γεώργιος Ρόζος: «Άποψή μου είναι το παρόν οικόπεδο, εφόσον αγοραστεί, πως
εξυπηρετεί τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας για την κτιριακή επέκταση του
υφιστάμενου σχολικού συγκροτήματος και ασφαλώς θα υπάρχει κατάλληλος
χώρος για την μεταστέγαση του νηπιαγωγείου, που μέχρι σήμερα, αναγκαστικά,
είναι σε μισθωμένο οίκημα».
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. Για την αναγκαιότητα αγοράς οικοπέδου, συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ.,
άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός σχεδίου, με πρόσοψη επί της δημοτικής οδού
Ομήρου και κατάντη του υφιστάμενου εξαθέσιου δημοτικού σχολείου,
προκειμένου για την χρήση, στο παρόν, ως χώρου στάθμευσης, προς
εξυπηρέτηση των γονιών που μεταβαίνουν στο δημοτικό σχολείο για να
αφήσουν τα παιδιά τους και αναγκαστικά παρκάρουν επί της Π.Ε.Ο. και
μελλοντικά για την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του προαύλιου

χώρου του υπάρχοντος σχολικού συγκροτήματος, που εφάπτεται επ’ αυτού,
καθώς και για τη μεταστέγαση του τριθέσιου νηπιαγωγείου, που είναι σε
μισθωμένο κτίριο.
2. Να αποσταλεί η παρούσα απόφασή μας στα αρμόδια συλλογικά όργανα του
Δήμου Αιγιάλειας 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

