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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα επτά (7)
Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 3)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 4)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 5)Μαρία Τσουκαλά,
6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Χρήστο Γούτο, 8)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο
τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 11269/7-4-2017 πρόσκληση
του Προέδρου αυτής κ. Βασίλειου Γ. Χριστόπουλου η οποία κοινοποιήθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος τακτικό Μέλος, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννέα
(9) μέλη παραβρέθηκαν τα οκτώ (8) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για την ανάπτυξη δικτύου
πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) σε αστικές περιοχές από την ΟΤΕ
Α.Ε».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για την ανάπτυξη
δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς σε αστικές περιοχές από την ΟΤΕ Α.Ε
(εγκατάσταση 44 καμπίνων) λόγω προθεσμιών και στη συνέχεια να
προωθηθεί στο Δημ. Συμβούλιο.
Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της Συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια εκθέτει τα παρακάτω:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
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Το Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
απέστειλε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 9561/30-3-2017 έγγραφο του το οποίο έχει ως
εξής:
«Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ του Δήμου
Αιγιαλείας από την ΟΤΕ ΑΕ προβλέπεται η εγκατάσταση 44 καμπίνων (τύπου
Γ2, Γ2L, Γ2R και 22 Γ3). Από αυτές οι 25 αφορούν νέα θέση, ενώ οι
υπόλοιπες 19 αντιστοιχούν σε αντικατάσταση-αναβάθμιση υφιστάμενων
θέσεων. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή 16 νέων φρεατίων και
μικροτάφρου συνολικού μήκους 3867.349 μέτρα. Στα υφιστάμενα 47 φρεάτια
θα γίνει άνοιγμα αυτών, για εμπλουτισμό των υφιστάμενων σωλήνων. Η
καμπίνα στη θέση Κ.Κ. 128 θα υλοποιηθεί μα άλλο τρόπο.
Παρακαλούμε το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου όπως εκφράσει τις απόψεις του
επί του θέματος, και όπως στη συνέχεια προωθήσει το ζήτημα στην Ε.Π.Ζ. για
την λήψη σχετικής απόφασης».
Επίσης η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου με την υπ’ αριθ. 24/2017
απόφαση της εκφράζει θετική γνώμη περί της ανάπτυξης δικτύου
πρόσβασης Νέας Γενιάς σε αστικές περιοχές του Δήμου Αιγιαλείας από την
ΟΤΕ Α.Ε σύμφωνα με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε o Πρόεδρος κ. Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 9561/30-3-2017 έγγραφο του
Τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την
αριθ. 24/2017 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας για την έγκριση
της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης νέας γενιάς
(NGA) σε αστικές περιοχές του Δήμου Αιγιαλείας από την ΟΤΕ Α.Ε» και
συγκεκριμένα την εγκατάσταση 44 καμπίνων (τύπου Γ2, Γ2L, Γ2R και 22
Γ3) από τις οποίες οι 25 αφορούν νέα θέση, ενώ οι υπόλοιπες 19
αντιστοιχούν σε αντικατάσταση-αναβάθμιση υφιστάμενων θέσεων, την
κατασκευή 16 νέων φρεατίων και μικροτάφρου συνολικού μήκους 3867.349
μέτρων, επί των οδών όπως αναλυτικά αναφέρονται στους συνημμένους
πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Στα υφιστάμενα 47 φρεάτια θα γίνει άνοιγμα αυτών, για εμπλουτισμό των
υφιστάμενων σωλήνων ενώ η καμπίνα στη θέση Κ.Κ. 128 θα υλοποιηθεί με
άλλο τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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