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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 16
της 13ης Ιουλίου 2021
Αριθμός Απόφασης 78
Θ Ε Μ Α 3ο: Έγκριση ή μη εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών
της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν
της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα την 13 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), ύστερα από την υπ'
αριθμ. 11303/09-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Θυμή Φίλιππα, η
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε καθέναν δημοτικό
σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, και Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ.
Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Φίλιππας – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος,
3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Ράτης Σπυρίδων, 6.Παντελέου
Κων/νος, 7.Δήμου Κων/νος, 8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 9.Κοντός Γεώργιος,
10.Λογοθέτης Κων/νος, 11.Μουζάκης Αθανάσιος, 12.Δέδες Δημήτριος, 13.Πέτρου
Παναγιώτης,
14.Καραπανάγος
Ιωάννης,
15.Γλυκοφρύδης
Ιωάννης,
16.Σταυρόπουλος Κων/νος, 17.Βασιλείου Δημήτριος, 18.Ζερβός Κων/νος,
19.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση συμμετείχαν και οι πρόεδροι των Συμβουλίων των
Kοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας & Πισίων, ήτοι οι
κ.κ. Σακέλλης Μάριος, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης, Γκεζερλής
Γεώργιος & Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Βασιλείου Βασίλειος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Δρίτσας
Αλκιβιάδης, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Πέτρου Θεόδωρος,
7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Σακελλαρίου Ευθύμιος, οι οποίοι δεν συμμετείχαν, αν και
κλήθηκαν νόμιμα.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος
προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) Πρωτοπαππά Μ., Δρίτσας Αλκ.,
Βασιλείου Βασίλειος, Γεωργίου Αθανάσιος & Σακελλαρίου Ευθύμιος, ενώ
αποχώρησαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων των Συμβουλίων Αγ. Θεοδώρων και
Πισίων Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Λάμπρου Δημήτριος αντίστοιχα.
Επίσης αποχώρησαν: α) πριν τη λήψη Απόφασης επί του 1 ου θέματος (για αναβολή
αυτού) οι δ.σ. Δέδες Δημ. και Κοντός Γεώργιος, β) πριν τη συζήτηση του 2 ου
θέματος οι δ.σ. Πρωτονοτάριος Δημ., Δρίτσας Αλκ., Βασιλείου Δημ., Βασιλείου Βασ.
και Σταυρόπουλος Κων/νος, γ) πριν τη λήψη Απόφασης επί του 2 ου θέματος ο δ.σ.
Γεωργίου Αθανάσιος και δ) πριν τη συζήτηση του 3 ου θέματος οι δ.σ. Γλυκοφρύδης
Ιω. και Ασημακόπουλος Χρήστος.
Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ΄ αριθ. ΔΔΕ-44/ΝΜ-μγ/24-02-2021 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 2974/03-032021) αίτηση του κ. Στειακάκη - γενικού Δ/ντη της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, περί έγκρισης εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων
αγωγών αυτής μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, με συνημμένα τα ακόλουθα:
 Μελέτη γέφυρας σωληνώσεων πάνω από την Π.ΕΟ. Αθηνών Κορίνθου
 Σχέδιο Σ1 απόσπασμα οριζόντιας - μηκοτομής
 Σχέδιο Σ2 όψη γέφυρας
 Σχέδιο Σ3 οριζόντιες τομές - διάταξη δοκών και αντιανεμίων
 Σχέδιο Σ4 γενικό τοπογραφικό διάγραμμα - χωροθέτηση και
 ΦΕΚ Α.Α.Π. 8/27.1.2017 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών Αριθμ.
ΔΟΥ/οικ/97.
2. Το υπ΄ αριθ. 7126/13-05-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Τεχνικών
Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης προς το Τοπικό Συμβούλιο
Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων περί έγκρισης εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων
αγωγών της ανωτέρω εταιρείας μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην
Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε επί του αιτήματος περί έγκρισης εναέριας
διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. μέσω μεταλλικής
γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.
Η διέλευση μέσω υπέργειας μεταλλικής σωληνογέφυρας προτείνεται από την
εταιρία για λόγους ασφαλείας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης επιθεώρηση των
σωληνώσεων και ενδεχόμενη άμεση αντικατάσταση τους.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Α.Α.Π. 8/27-01-2017 Απόφαση Υπουργού
Μεταφορών αριθμ. ΔΥΟ/οικ/97, η Π.Ε.Ο. . Αθηνών – Κορίνθου από την Χ.Θ.
68+062,45 μέχρι την 71+430,71 έχει ενταχθεί στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο.
Σύμφωνα με την μελέτη που μας έχει αποσταλεί και συνοδεύει την παρούσα
εισήγηση της υπηρεσίας, προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας ανοίγματος 30μ
περίπου και πλάτους 6μ με ελεύθερο ύψος διέλευσης οχημάτων κάτωθεν αυτής
τουλάχιστον 6μ. για την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων.
Η εκατέρωθεν έδραση της ανωτέρω γέφυρας προβλέπεται να γίνει εντός της
ιδιοκτησίας της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε..

Η κατασκευή και η ευθύνη για τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας θα βαρύνει
πλήρως την εταιρεία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε."
3. Η υπ΄ αριθ. 18/03-06-2021 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 8988/08-06-2021) Απόφαση
του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων με την οποία γνωμοδοτεί θετικά
σχετικά με το θέμα.
4. Το από 18-06-2021 έγγραφο του Προέδρου, με το οποίο είχε προτείνει στα μέλη
της Επιτροπής να εισηγηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο την εν λόγω έγκριση.
5. Η υπ΄ αριθ. 27/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία
εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εν λόγω έγκριση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, απεχόντων των κ.κ. Καραπανάγου
Ιωάννη και Ζερβού Κων/νου
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εγκρίνει την εναέρια διέλευση των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ
(ΕΛΛΑΣ) μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 7126/13-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών
Δόμησης του Δήμου μας, την υπ΄ αριθ. 27/2021 ΑΕΠΖ, την από Ιανουάριο 2020
Τεχνική Έκθεση και τα από Ιανουάριο 2020 και Φεβρουάριο 2021 σχετικά
τοπογραφικά διαγράμματα που κατέθεσε η εν λόγω εταιρεία, συνταχθέντα από τη
Χ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 78/2021.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 16 Ιουλίου 2021
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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