
 

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                 ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 06/2017 

Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 08 / 08 / 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 

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 περί αιτήματος για κατάληψη Κ.Χ. (πλατεία) από 

κατάστημα». 

 Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγείται το μοναδικό Θέμα της ημερήσιας διάταξης και 

εκθέτει ότι: «Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, 

Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αιγιάλειας μας απέστειλε το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 2090/12-07-2017 έγγραφο 

μαζί με συνημμένη την αίτηση του κ. Καραφωτιά Απόστολου, με την οποία 



αιτείται την κατάληψη τμήματος (α.ι.κ.α) επιφανείας 0,95 τ.μ. και (η.ε.ζ.θ.η) 

επιφανείας 12,03 τ.μ. με τη διαδικασία της δημοπρασίας.  

Η προαναφερόμενη Υπηρεσία διενήργησε επιτόπου αυτοψία στον εν 

λόγω κοινόχρηστο χώρο για τη χορήγηση άδειας κατάληψης Κ.Χ. (πλατεία) και 

δεν έχει αντίρρηση για τη διάθεσή του, λαμβανομένου υπόψη τυχόν υφιστάμενα 

ή προγραμματιζόμενα μισθωτήρια στην τριγωνική πλατεία της Τ.Κ. 

Σελιανιτίκων».  

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το 

Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  

                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την κατάληψη τμήματος (α.ι.κ.α) επιφανείας 0,95 τ.μ. και (η.ε.ζ.θ.η) 

επιφανείας 12,03 τ.μ. στην τριγωνική πλατεία της Τ.Κ. Σελιανιτίκων, σύμφωνα 

με την αίτηση του κ. Καραφωτιά Απόστολου του Βασιλείου, την κάτοψη 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 

τμήματος της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιάλειας.    

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 

 

     


