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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
26 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:632
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική ΨυχράμηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 14)Γεώργιο Γιοβά, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 17)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις
είκοσι έξι (26) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του
Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
με αριθ.πρωτ.40005/23.10.2015 η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο,
Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμιτίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαμουσιάς, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,
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4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3)Δημήτριος
Μπούνιας, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 8)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
13)Βασίλειος Τομαράς, 14)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 15)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 16)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
(αριθ.627 έως και 633)
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Για το αντικείμενο:«Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα σοβαρά
προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο Δήμο Αιγιαλείας, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2015, από την κατασκευή
των έργων της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών και της σιδηροδρομικής γραμμής».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώμα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που προκλήθηκαν
μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Αιγιάλεια στις 21 και 22
Οκτωβρίου 2015, από την κατασκευή των έργων της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών και της σιδηροδρομικής γραμμής, το οποίο απεφάνθη ομόφωνα
για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Στη συνέχεια ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στις 21, 22, 23-10-2015 εμφανίστηκαν πολλές βλάβες στα δίκτυα υποδομής του Δήμου μας, σε όλη
την γεωγραφική του έκταση. Ειδικότερα:
• Οι δεξαμενές ύδρευσης στις Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και Ριζομύλου που
έχουν αποξηλωθεί από τις εργασίες κατασκευής της ΠΑΘΕ δεν έχουν αποκατασταθεί.
• Η γεώτρηση στην Τ.Κ. Ριζομύλου που έχει αποξηλωθεί από τις εργασίες κατασκευής της ΠΑΘΕ δεν έχει αποκατασταθεί.
• Διάβρωση-καταστροφή της γέφυρας που συνδέει τις Τ.Κ.Νικολαιίκων και Ροδιάς από τις εργασίες κατασκευής της ΠΑΘΕ.
• Συσσώρευση μεγάλης ποσότητας ύδατος στην Π.Ε.Ο. ΑθηνώνΠατρών στο ύψος της παλαιάς γέφυρας ανάμεσα στις Τ.Κ.Ελαιώνα και Ζαχλωριτίκων λόγο επιχωμάτωσης της και διακοπή κυκλοφορίας σε κάθε βροχόπτωση.
• Εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ.Νικολαιίκων λόγω
του κατασκευασμένου κιβωτοειδούς οχετού, στο τέρμα της οδού
που βρίσκεται το ξενοδοχείο Θεμιστώ, από τις εργασίες κατασκευής της ΠΑΘΕ, το οποίο δεν οδηγείται σε φυσικό αποδέκτη
αλλά διοχετεύονται κατάντη ελεύθερα στους δρόμους και στον οικισμό.
• Εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ.Ριζομύλου λόγω
του κατασκευασμένου τεχνικού (οχετού) στα πλαίσια κατασκευής
της ΠΑΘΕ, στο ύψος του cut & cover της Παλαιάς Κερύνειας, το
οποίο δεν οδηγείται σε φυσικό αποδέκτη αλλά διοχετεύονται κατάντη ελεύθερα στα αγροτεμάχια της Τ.Κ. και στα σπίτια του οικισμού.
• Διάβρωση των πρανών του Σελινούντα στο ύψος της Τέμενης μέχρι την έξοδο Βαλιμιτίκων, διάβρωση των θεμελίων της γέφυρας
3

ΑΔΑ:768ΠΩ6Χ-8ΣΦ

στο ίδιο σημείο λόγω εκτροπής των υδάτων εντός της κοίτης του
ποταμού από την σκαλωσιές (κατακράτηση φερτών υλικών, κλαδιών κ.λ.π.) των βάθρων της νέας κατασκευασμένης γέφυρας για
την διπλή Σ.Γ. ταχείας κυκλοφορίας.
• Η γέφυρα της Ν.Ε.Ο. στα Σελιανίτικα έγινε πάλι θάλασσα. Κάθε
φορά που βρέχει απότομα αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα.
• Η γέφυρα που κατασκευάζει η εταιρεία ΑΚΤΩΡΑΣ στον ποταμό
Κερυνίτη, η οποία θα γινόταν 24 μέτρα με 3 πόδια ανά 8 μέτρα. Η
γέφυρα αυτή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω της πλημμύρας. Η
εταιρεία κατασκευάζει τώρα μία άλλη γέφυρα η οποία είναι όμως
με κιούνια.
• Στους δρόμους τους οποίους σπάνε, για την κατασκευή γεφυρών
και λοιπών έργων (όπως στην Τ.Κ.Ζήριας), μετά ρίχνουν απλά λίγο χαλίκι, δεν ξαναρίχνουν άσφαλτο και με τις πρώτες βροχές φεύγει και τα σημεία αυτά γεμίζουν γούβες.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, με δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να σταλεί επιστολή στις κατασκευάστριες εταιρείες Νέας Εθνικής
Οδού και Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής, όπου θα καταγράφονται όλες
οι προκληθείσες ζημιές και οι παραλείψεις που αναφέρονται στην εισήγηση και στις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, ήτοι:
• Οι δεξαμενές ύδρευσης στις Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και Ριζομύλου που
έχουν αποξηλωθεί από τις εργασίες κατασκευής της ΠΑΘΕ δεν έχουν αποκατασταθεί.
• Η γεώτρηση στην Τ.Κ. Ριζομύλου που έχει αποξηλωθεί από τις εργασίες κατασκευής της ΠΑΘΕ δεν έχει αποκατασταθεί.
• Διάβρωση-καταστροφή της γέφυρας που συνδέει τις Τ.Κ.Νικολαιίκων και Ροδιάς από τις εργασίες κατασκευής της ΠΑΘΕ.
• Συσσώρευση μεγάλης ποσότητας ύδατος στην Π.Ε.Ο. ΑθηνώνΠατρών στο ύψος της παλαιάς γέφυρας ανάμεσα στις Τ.Κ.Ελαιώνα και Ζαχλωριτίκων λόγο επιχωμάτωσης της και διακοπή κυκλοφορίας σε κάθε βροχόπτωση.
• Εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ.Νικολαιίκων λόγω
του κατασκευασμένου κιβωτοειδούς οχετού, στο τέρμα της οδού
που βρίσκεται το ξενοδοχείο Θεμιστώ, από τις εργασίες κατα-
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σκευής της ΠΑΘΕ, το οποίο δεν οδηγείται σε φυσικό αποδέκτη
αλλά διοχετεύονται κατάντη ελεύθερα στους δρόμους και στον οικισμό.
• Εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ.Ριζομύλου λόγω
του κατασκευασμένου τεχνικού (οχετού) στα πλαίσια κατασκευής
της ΠΑΘΕ, στο ύψος του cut & cover της Παλαιάς Κερύνειας, το
οποίο δεν οδηγείται σε φυσικό αποδέκτη αλλά διοχετεύονται κατάντη ελεύθερα στα αγροτεμάχια της Τ.Κ. και στα σπίτια του οικισμού.
• Διάβρωση των πρανών του Σελινούντα στο ύψος της Τέμενης μέχρι την έξοδο Βαλιμιτίκων, διάβρωση των θεμελίων της γέφυρας
στο ίδιο σημείο λόγω εκτροπής των υδάτων εντός της κοίτης του
ποταμού από την σκαλωσιές (κατακράτηση φερτών υλικών, κλαδιών κ.λ.π.) των βάθρων της νέας κατασκευασμένης γέφυρας για
την διπλή Σ.Γ. ταχείας κυκλοφορίας.
• Η γέφυρα της Ν.Ε.Ο. στα Σελιανίτικα έγινε πάλι θάλασσα. Κάθε
φορά που βρέχει απότομα αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα.
• Η γέφυρα που κατασκευάζει η εταιρεία ΑΚΤΩΡΑΣ στον ποταμό
Κερυνίτη, η οποία θα γινόταν 24 μέτρα με 3 πόδια ανά 8 μέτρα. Η
γέφυρα αυτή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω της πλημμύρας. Η
εταιρεία κατασκευάζει τώρα μία άλλη γέφυρα η οποία είναι όμως
με κιούνια.
• Στους δρόμους τους οποίους σπάνε, για την κατασκευή γεφυρών
και λοιπών έργων (όπως στην Τ.Κ.Ζήριας), μετά ρίχνουν απλά λίγο χαλίκι, δεν ξαναρίχνουν άσφαλτο και με τις πρώτες βροχές φεύγει και τα σημεία αυτά γεμίζουν γούβες.
Να ολοκληρωθούν όλες οι παραπάνω τεχνικές εκκρεμότητες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη υφίσταται και δεν έχει αναφερθεί στην εισήγηση.
Να κατασκευάζονται άμεσα τα τεχνικά και αντιπλημμυρικά έργα
όπως αναφέρονται στην μελέτη του έργου.
Να δημιουργείται σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλής και ομαλή όδευση των πεζών και των οχημάτων, πριν την εκτροπή της κυκλοφοριακής σύνδεσης όπου χρειάζεται.
Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος Αιγιαλείας είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 632/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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