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ΑΠΟΦΑΣΗ 36
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μια (21)
Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας,
από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο –
Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο – Αντιπρόεδρο, 3)Μαρία
Παπαχριστοπούλου,
4)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
5)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Γούτο,
τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 7297/21-3-2018 πρόσκληση του
Προέδρου αυτής κ. Βασιλείου 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 – μέλος της
ΕΠΖ κ. Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος κωλυόμενος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν
οκτώ (8) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, ανακοινώνει το θέμα και καλεί τα Μέλη της
Ε.Π.Ζ. να αποφανθούν πριν τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης
για τον κατεπείγοντα ή μη χαρακτήρα της συνεδρίασης και να εγκρίνουν τη
συζήτηση του παρακάτω θέματος ως κατεπείγον:
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του
υδραυλικού έργου της εκβολής αγωγού όμβριων στην περιοχή της Τ.Κ Ροδιάς
Δ.Ε Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, λόγω της άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης του
έργου
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος, είδε το κατεπείγον του
θέματος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλι1

κράτης», καθώς επίσης και τo υπ’ αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Α. Να εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/
τ.Α/07.06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Β. Να εγκρίνει την συζήτηση του κατωτέρω θέματος ως κατεπείγον:
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του
υδραυλικού έργου της εκβολής αγωγού όμβριων στην περιοχή της Τ.Κ Ροδιάς
Δ.Ε Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας
Γ. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/ 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι μια (21)
Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄, συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο – Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο – Αντιπρόεδρο,
3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 6)Ευστράτιο Βαρδάκη, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο
Γούτο, τακτικά Μέλη, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 7297/21-3-2018
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Βασιλείου 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 – μέλος της
ΕΠΖ κ. Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος κωλυόμενος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν οκτώ
(8) από τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Για το αντικείμενο: «Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του υδραυλικού έργου της εκβολής αγωγού
όμβριων στην περιοχή της Τ.Κ Ροδιάς Δ.Ε Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, ανακοινώνει το θέμα στα μέλη της Επιτροπής
και στη συνέχεια διαβάζει Εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
κας Βασιλικής Ψυχράμη που έχει ως εξής:
«Με το αριθ. πρωτ. οικ.13663/73/12-1-2018 έγγραφο της ΠΔΕ, το γραφείο
Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & φυσικών πόρων του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, μας ζητάει την γνωμοδότηση μας
για την τροποποίηση της ΚΥΑ απ. Οικ.108589/4-7-2000 με θέμα: Έγκριση
περιβαλλοντικών όρων για το έργο: ‘Νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή
Κορίνθου – Πάτρας από χ.θ 58+500 έως 79+800 και από 98+500 έως
115+400’ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υδραυλικού έργου της
1

εκβολής αγωγού όμβριων στην περιοχή της Ροδιάς, ΔΕ Διακοπτού του Δήμου
Αιγιαλείας.
Έχει ήδη κατασκευαστεί κλειστός αγωγός ομβρίων επί της παλαιάς
σιδηροδρομικής γραμμής στην Τ.Κ Ελαιώνα και υπολείπονται περίπου 56μ
κάθετα στην παλαιά σιδηροδρομική γραμμή για την εκβολή του στην θάλασσα.
Το έργο αφορά την κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος του κλειστού
αγωγού ομβριων μήκους περίπου 56μ, ο οποίος θα διέρχεται μέσα από
ιδιοκτησίες ώστε να καταλήξει στη θάλασσα.
Η Τ.Κ Ελαιώνα έχει λάβει την αρ.2/2017 (αρ. πρωτ.: 4278/9-2-2017 Δήμου
Αιγιαλείας) απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της, περί σύμφωνης γνώμης για
την κατασκευή του εν λόγω αγωγού την οποία και επισυνάπτουμε.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης επί του θέματος».
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» εισηγούμαι την έκφραση θετικής γνώμης και παρακαλώ να
αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε o Πρόεδρος κ. Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, είδε την Εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
κας Βασιλικής Ψυχράμη, την αρ.2/2017 απόφαση της Τ.Κ Ελαιώνα , το υπ’
αριθ. πρωτ.: οικ.13663/73/12-1-2018 έγγραφο της ΠΔΕ, Γραφείο Προέδρου
της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών πόρων του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, 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 την έκφραση θετικής
γνώμης επί της ΜΠΕ για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του υδραυλικού
έργου της εκβολής αγωγού όμβριων στην περιοχή της Τ.Κ Ροδιάς Δ.Ε
Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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