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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
10 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 557
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Φιλιππάτο, 6) Μαρία Τσουκαλά, 7) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 8)
Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 9) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,10) Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, 11) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 12) Νικόλαο Θανασούλια, 13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη, 15) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 16) Βασίλειο Τομαρά, 17) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο και 18) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα (10)
Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00΄ σε ΈκτακτηΚατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.
34313/9-09-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε γνωστοποιήθηκε
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, 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
απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης .
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, Αντιδήμαρχος,2) Δημήτριος Μπούνιας,3) Διαμάντω Βασιλακοπούλου,4) Θεοφάνης
Σταυρόπουλος, Αντιδήμαρχος, 5) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7) Γεώργιος Γιοβάς, 8) Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 9) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 10)Θεοφάνης Σπηλιόπου-
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λος, 11) Χρήστος Γούτος, 12) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 13) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 14) Δημήτριος Μπούρδος & 15) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 557 )
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρακτικού διακομματικής Επιτροπής για διάθεση δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους
και για τον καθορισμό άλλων λεπτομερειών κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ, Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη απόφασης του Δ.Σ.στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, επειδή είναι ανάγκη να προβεί ο Δήμος στην διάθεση
δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και για τον καθορισμό
ωρών λειτουργίας & βαθμού έντασης μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και
άλλων λεπτομερειών κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών
Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης και διαβάζει το πρακτικό της Διακομματικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο είχε εκ των προτέρων διανεμηθεί
στους αρχηγούς των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος
Λαϊνάς και λέγει τα εξής : « Εμείς έχουμε μια πάγια τακτική σ’ αυτά, διότι στο όνομα της αφισορρύπανσης περιορίζεται το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και διεκδικούμε, όπως το έχουμε πεί και άλλες φορές, το
δικαίωμα προβολής μας με τα μέσα που διαθέτουμε, χωρίς να θέλουμε
να ρυπαίνουμε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η αφισοκόλληση που κάνουμε,
δεν είναι ρύπανση με την έννοια ότι δίνει ελπίδες και ανάταση στο λαό.
Το λέμε και κόσμημα πολλές φορές. Με την έννοια αυτή διεκδικούμε το
δικαίωμά μας για προβολή με πανό, με αφίσα, γιατί δεν έχουμε άλλα μέσα και είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητές μας προσέχοντας να δημιουργούμε λιγότερη ρύπανση και με την έννοια αυτή το καταψηφίζουμε».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε το πρακτικό της
Διακομματικής Επιτροπής και έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθμ. 30233/318-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την υπ’ αριθ. 144783/11-4-12 απόφαση του Υπουργού ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ, « περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την
προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών», καθώς το υπ’ αριθμ. 30234/31-8-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την υπ’ αριθ. 51774/31-12-2014 απόφαση του
Υπουργού ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, «περί καθορισμού ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π των
πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων»,
πλην του δημοτικού συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά που καταψήφισε το
θέμα, επομένως μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει το πρακτικό της Διακομματικής Επιτροπής για καθορισμό & τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων στα κόμματα και στους
συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, για την προεκλογική προβολή τους και για τον καθορισμό των ωρών λειτουργίας & βαθμού έντασης
μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και άλλων λεπτομερειών κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015,
δηλαδή τα παρακάτω:
« 1.-Την αφισοκόλληση σε υπάρχοντα ελεύθερα ταμπλώ του Δήμου
αναλογικά και με δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένα ταμπλώ από δύο
υποψηφίους, καθώς επίσης και η δυνατότητα να τοποθετηθεί ταμπλώ που
θα κατασκευασθεί με έξοδα του υποψηφίου –πολιτικού κόμματος στις
παρακάτω θέσεις για καθ’ υπόδειξη του Δήμου:
α.- πλατεία Υψηλών Αλωνίων, στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και
Ρωμανιώλη επί της οδού Μητροπόλεως.
β.- πλατεία Αγίας Λαύρας επί της οδού Κλ. Οικονόμου.
γ.- πλατεία Δεξαμενής επί της οδού Στράβωνος.
δ.- πλατεία Εθν. Αντίστασης (τρίγωνη) επί της οδού Κλ. Οικονόμου.
ε.- πλατεία Αγ. ΄Αννης επί της οδού Νικ. Πλαστήρα.
στ.- παραλία – Τουριστικό.
2.-Να τοποθετηθεί από κάθε συνδυασμό, εάν επιθυμεί , από ένα
καλαίσθητο περίπτερο ή άλλη κατασκευή, ή ομπρέλα με ένα γραφείο διαστάσεων 2Χ2Χ2 τ.μ. στην πλατεία ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ ή στην πλατεία ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ, το οποίο θα αποσυρθεί οκτώ (8) μέρες από την
ημέρα διεξαγωγής των Βουλευτικών εκλογών με ευθύνη των κομμάτων.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο Δήμος υποχρεούται να τα απομακρύνει ή να τα καταστρέψει. Στο χώρο αυτό δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.
3.Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάϊτς) σε ανοικτούς χώρους χωρίς να εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων
σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.
4.- Απαγορεύεται:
α) η αφισοκόλληση των συνδυασμών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο
παρά μόνο στα ταμπλώ του Δήμου
β) η επικόλληση αφισών εμπορικής διαφήμισης ή άλλων εντύπων στα
παραπάνω ταμπλώ του Δήμου
γ) η ανάρτηση πανώ , αρεοπανώ και πάσης φύσεως ομοίων αντικειμένων
πάνω από δρόμους πλατείες και λοιπούς χώρους, εκτός από την πρό4
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σοψη εκλογικού τους κέντρου - γραφείου.
Σε περίπτωση που τοποθετηθούν πανώ ή αεροπανώ ο Δήμος
υποχρεούται για την άμεση αφαίρεσή τους.
δ) η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού διαφημιστικού
υλικού από πλαστική ύλη και η χρήση διαφημιστικών τρυκ, εφόσον το
υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το περιβάλλον
ε) η χρήση χρωστικών ουσιών , όπως σπρέι χρώματα κ.λ.π. για γραφή
συνθημάτων σε εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων,
σε δρόμους, πλατείες, κ.λ.π. , που καθορίζονται από τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 2946/2001, όπως ισχύει
στ) η χρήση διαφημιστικών τρυκ, γιατί η μαζική τους ρίψη συμβάλλει
στην ρύπανση της πόλης και καθίσταται προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων.
ζ) η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των συνδυασμών: α) εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα και σχολεία και β) κατά την παραμονή και την
ημέρα των εκλογών
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα
εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των συνδυασμών μόνο μία ημέρα πριν από τις προγραμματισμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις
τις παρακάτω ώρες:
Α)Από 19:00 – 22:00 την προηγούμενη από την συγκέντρωση ημέρα
Β) από 11:00 – 13:00 την ημέρα της συγκέντρωσης
Γ)Μία ώρα και τριάντα λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης
της συγκέντρωσης και
Δ)Δέκα πέντε λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της συγκέντρωσης
Τις παραπάνω ώρες επιτρέπεται η εκφώνηση μόνο συνθημάτων.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μετάδοση μουσικών υποκρούσεων και ασμάτων στις περιπτώσεις Γ) και Δ) της προηγούμενης παραγράφου.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας
Ο βαθμός έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 D.B
Στη συνέχεια, αφού για τα παραπάνω, πλην της εκπροσώπου του
Κ.Κ.Ε., συμφώνησαν για τα παραπάνω, η σύσκεψη της Διακομματικής
Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ για την Τρίτη 8-92015 και ώρα 12:00 στο γραφείο Δημάρχου, προκειμένου να καθοριστούν οι ημερομηνίες και ώρες των ομιλιών σε δημοτικούς - κοινόχρηστους χώρους από τα παραπάνω πολιτικά κόμματα & τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, που μετέχουν στις Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης στις 8-9-2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00΄ στο γραφείο Δημάρχου προσήλθαν :
5

ΑΔΑ: 6ΩΠΠΩ6Χ-9ΟΨ

1) Ο κ. Ιερόθεος Μουρίκης ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
2) Ο κ. Θεοφάνης Καφούσιας ως εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3) Ο κ. Ανδρέας Κοντόπουλος ως εκπρόσωπος του ΠΟΤΑΜΙ και
4) Ο κ. Ανδρέας Μπαλάσκας, ως εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ
οι οποίοι , συμφωνούν και συναποδέχονται οι ομιλίες σε δημοτικούς - κοινόχρηστους χώρους από τα παραπάνω πολιτικά κόμματα &
τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, που μετέχουν στις
Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 αν πραγματοποιηθούν
ως παρακάτω:
1.- «ΣΥΡΙΖΑ» στις 17-9-2015 και ώρα 20:30΄ στην πλατεία Αγίας
Λαύρας στο Αίγιο, ή σε περίπτωση ακαταλληλότητας του καιρού λόγω
βροχής στις 18-9-2015 και ώρα 20:30΄στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου
«ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» (παληό Νοσοκομείο)
2.- «Ν.Δ.» στις 17- 9 - 2015 και ώρα 20:30΄ στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» (παληό Νοσοκομείο)
3.- «ΠΟΤΑΜΙ» στις 15-9-2015 και ώρα 20:30΄ στην πλατεία Αγίας
λαύρας στο Αίγιο
4.- «ΠΑ.ΣΟ.Κ.» στις 16-9-2015 και ώρα 20:30΄στην πλατεία Αγίας
Λαύρας , ή στις 18-9-2015 και ώρα 20:30΄στην πλατεία Αγίας Λαύρας ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 557/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
10 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 558
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Φιλιππάτο, 6) Μαρία Τσουκαλά, 7) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 8)
Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 9) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,10) Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, 11) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 12) Νικόλαο Θανασούλια, 13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη, 15)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 16) Βασίλειο Τομαρά και 17) Χρήστο Λαϊνά,
Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα (10) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.34314/9-09-2015 η οποία δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε 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, 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.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, Αντιδήμαρχος,2) Δημήτριος Μπούνιας,3) Διαμάντω Βασιλακοπούλου,4) Θεοφάνης
Σταυρόπουλος, Αντιδήμαρχος, 5) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7) Γεώργιος Γιοβάς, 8) Ευστάθιος
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Θεοδωρακόπουλος, 9) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 10)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 11) Χρήστος Γούτος, 12) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 13) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 14) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 15)
Δημήτριος Μπούρδος & 16) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι
Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ.558 )

2

ΑΔΑ: ΩΘΛΥΩ6Χ-ΥΓΛ

Για το αντικείμενο:« Έκφραση γνώμης στην πρόταση τροποποίησης οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου «ΚΑΤΟΥΡΛΑ» στην Τ.Κ. Ριζομύλου Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 2.3 του Ν.4258/2014».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρει ότι το Δ.Σ. κλήθηκε σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει στην πρόταση τροποποίησης οριοθέτησης
τμήματος χειμάρρου «ΚΑΤΟΥΡΛΑ» στην Τ.Κ. Ριζομύλου, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,
Η Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Αχαΐας μας διαβίβασε με το
αρ.πρ.188756/3350/10-08-2015 έγγραφό της, την πρόταση τροποποίησης
οριοθέτησης του χειμάρρου «Κατρουλά» ο οποίος έχει οριοθετηθεί με
την αρ.48339/2130/απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 242/10-5-2010 τεύχος Δ. Συμφωνούμε με τις αρ. 05/2015 και 04/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Ριζομύλου και εγκρίνουμε την αιτούμενη πρόταση
τροποποίησης της οριοθέτησης εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου: «κατασκευής υπολειπόμενων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων για την νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη» και εμμένει στα αναφερόμενα στις αρ. 04/2015 & 5/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ριζομύλου ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμοδίου Αντιδημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ.πρωτ. 188756/3350/10-08-2015 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας, τις υπ’ αριθ. 04/2015 και
05/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ριζομύλου
Δ.Ε.Διακοπτού, Δήμου Αιγιαλείας, την αριθ.48339/2130/27-4-2010 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 242/τευχ.Δ΄/10-5-2010, το άρθρο 2.3 του Ν.4258/2014, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα
Αποφασίζει
Να εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη του βάσει του άρθρου 2.3 του
Ν.4258/2014, στην αιτούμενη πρόταση τροποποίησης της οριοθέτησης
εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων
έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, τηλεπικοι3
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νωνιών και Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων για την νέα σιδηροδρομική
γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη» και εμμένει στα αναφερόμενα στις υπ’ αριθ. 04/2015 & 5/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ριζομύλου, Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 558/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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