
                      

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 01/2017 

Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 12 / 05 / 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

20:00 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: «Γνωμοδότηση για τη αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιωτικού χώρου για 

χρήση χώρων στάθμευσης οχημάτων 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: «ενόψει της θερινής περιόδου, λόγω του πολυάριθμου των 

επισκεπτών, τουριστών στην τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων κρίνεται σκόπιμο 

να μισθωθούν ιδιωτικοί χώροι για τη στάθμευση των οχημάτων, προκειμένου 



για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των χιλιάδων, μέσα στην περίοδο του 

καλοκαιριού, επισκεπτών αλλά και των περιοίκων. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό 

συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβανομένου υπόψη της 

προγενέστερης σχετικής απόφασης  

                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα για την αναγκαιότητα μίσθωσης ιδιωτικών χώρων 

που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως χώροι στάθμευσης, εντός της 

θερινής, τουριστικής περιόδου, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών αλλά και 

των περιοίκων στην περιοχή. 

2. Η απόφαση αυτή πάρθηκε με γνώμονα τη γνώση των μελών του Τοπικού 

συμβουλίου για την κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινότητας Σελιανιτίκων, 

ειδικότερα της παραλιακής ζώνης, καθώς η περιοχή αποτελεί ιδιαίτερα 

δημοφιλή τουριστικό προορισμό πολυάριθμων επισκεπτών.  

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 

      


