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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων
Θεοδώρων  του  Δήμου  Λουτρακίου-Περαχώρας  –  Αγίων  Θεοδώρων
αριθμός 6 της 03 -06-2021.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ -18-

ΘΕΜΑ 2ο 
Γνωμοδότηση  περί  της εναέριας  διέλευσης  των  υφιστάμενων  αγωγών
της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου.
                              
Σήμερα την 3η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα
12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με
την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (κατεπείγοντα
μέτρα  κατά  του  κορωνοϊού) και  την   Εγκύκλιο  426/  13.11.2020,  του
Συμβουλίου  της Κοινότητας  Αγίων  Θεοδώρων,  κατόπιν  της υπ'  αριθμ
8078/27-05-2021  πρόσκλησης  του  Προέδρου  του  κ.  Κωνσταντή  -
Σκουλικαρίτη  Αριστείδη,  η  οποία  γνωστοποιήθηκε  σύμφωνα  με  τις
κείμενες διατάξεις, σε όλους τους Συμβούλους .
Στην  παρούσα  συνεδρίαση  δήλωσαν  συμμετοχή  -  παρουσία  οι  κάτωθι
Σύμβουλοι της Κοινότητας:
    
Παρόντες : 1) Άγγελος Μποζίκης 2) Θεοδώρα Βλαστάρη- Δέδε, , 
                  3) Ευάγγελος Μπινιάρης ,4) Σωτήριος Λημνιώτης,
                  5) Κωνσταντίνος Καρβέλης, 6) Ελένη Παπουτσή.
                  
   Απόντες : 1) Αριστείδης Κωνσταντής-Σκουλικαρίτης - Πρόεδρος  
                 
 Συνεπώς στην παρούσα συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι  επί  συνόλου  επτά  (7)  μελών  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας
δήλωσαν συμμετοχή τα έξι  (6),  ενώ καθήκοντα Προέδρου  άσκησε ο κ.
Μποζίκης  Άγγελος  ως    αναπληρωτής  του  Προέδρου  του  Συμβουλίου  κ.  
Κωνσταντή  -  Σκουλικαρίτη  Αριστείδη,  ο  οποίος  δεν  συμμετείχε  στη
συζήτηση του παρόντος θέματος.

 Επί  του  2ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  πρόεδρος,  κατά  την
αποστολή της πρόσκλησης του Συμβουλίου, είχε θέσει υπόψη των μελών
τα κάτωθι:

 
1.   Η  υπ΄αρίθμ.  2974/03-03-2021 αίτηση της εταιρείας  ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
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2.  Τοπογραφικά διαγράμματα.  
3.  Την τεχνική έκθεση. 

καθώς και την υπ' αριθμ. 77126/13-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Υπ. Δόμησης- Τμήμα Τεχνικών Έργων, που έχει ως κάτωθι:
   
 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 διέλευη 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.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω:

        Από την ψηφοφορία δήλωσε αποχή ο κ. Σωτήριος Λημνιώτης
                              
                           Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

      (Μειοψηφούντος του συμβούλου κ. Ευάγγελου Μπινιάρη )
 
  Γνωμοδοτεί  θετικά  επί  της  εναέριας  διέλευσης  των  υφιστάμενων
αγωγών  της  ΜΟΤΟΡ  ΟΙΛ  Α.Ε.  μέσω  μεταλλικής  γέφυρας  άνωθεν  της
πρώην  Π.Ε.Ο.  Αθηνών  –  Κορίνθου,  και  διαβιβάζει  την  παρούσα  στο
Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
                                         
  Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. Αριθμό
18/6/03-05-2021 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη
Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο αναπλ. Προέδρου του Συμβουλίου

της  Κοινότητας

ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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