ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ: 02/2017
Στα Σελιανίτικα σήμερα στις 15 / 05 / 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα
20:30 μ. μ. το Τοπικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο
κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σελιανιτίκων του Δήμου Αιγιάλειας
κατά τα οριζόμενα του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010)
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της τακτικής
συνεδρίασης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Τοπικού
συμβουλίου Σελιανιτίκων διαπίστωσε ότι σε σύνολο 3 μελών του Τοπικού
συμβουλίου κατά τα οριζόμενα του άρθρου 89 παρ. 2 ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος ( Πρόεδρος )

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

2. ΡΟΖΟΣ Γεώργιος ( Μέλος)
3. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος ( Μέλος)

ΘΕΜΑ: «Έκφραση απόψεων για τη σύμβαση εκτέλεσης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων».
Ο Πρόεδρος του Τοπικού συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγείται το μοναδικό Θέμα της ημερήσιας διάταξης και
εκθέτει ότι: «με το αριθ. Πρωτ. 12526/27-04-2017 έγγραφο της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Δήμου Αιγιάλειας παρακαλείται
το Τοπικό συμβούλιο Σελιανιτίκων να εκφράσει τις απόψεις του σε αίτημα της

εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ» για την έγκριση
σύμβασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διάρκεια ολοκλήρωσης
της κατασκευής του τοιχείου αντιστήριξης της σιδηροδρομικής γραμμής από
την Χ.Θ. 94+691 έως την Χ.Θ. 94+712 και του αριστερού παράπλευρου
ASR19aN από την Χ.Θ. 1+300 έως την Χ.Θ. 1+565 της νέας σιδηροδρομικής
γραμμής Κορίνθου – Πατρών, για το έργο «Κατασκευή υποδομής νέας
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος από Χ.Θ.
91+500 έως 113+000 και σήραγγας Παναγοπούλας». Μαζί με το ως άνω
έγγραφο του Δήμου προσάπτεται τεχνική έκθεση, προμέτρηση σήμανσης και
οριζοντιογραφίες σημάνσεων που διακρίνονται σε τέσσερις φάσεις (Α, Β, Γ, Δ).
Πιο ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω τεχνική έκθεση, κατόπιν του Αριθ.
Πρωτ.: 12/02-05-2017 έγγράφου μας που είχαμε ζητήσει, μεταξύ άλλων, να
προσδιοριστεί η χρονική διάρκεια κατασκευής ανά φάση, οι φάσεις του έργου
προσδιορίζονται χρονικά ως εξής: η 1η Φάση με διάρκεια κατασκευής 1 Μήνα,
η 2η Φάση με διάρκεια κατασκευής 15 Ημέρες, η 3η Φάση με διάρκεια
κατασκευής 15 Ημέρες και τέλος, η 4η Φάση με διάρκεια κατασκευής 1 Μήνα.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα αποκλειστεί η υφιστάμενη επαρχιακή οδός από
και προς την τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων, με την κυκλοφορία να
κατευθύνεται μέσω του οικισμού Πανοράματος. Στην περίπτωση αυτή τυγχάνει
σχετική η Αριθ. 07/2016 προηγούμενη απόφαση του Τοπικού συμβουλίου, με
την οποία προτείνεται να μην αποκλειστεί σε καμία περίπτωση η εν λόγω οδός
που συνδέει τις κοινότητες Νεραντζιές – Σελιανίτικα για τους λόγους που
επισημαίνονται στην ως άνω απόφαση καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη από την
ανάδοχο εταιρεία για εναλλακτική δίοδο που θα διευκόλυνε τη σύνδεση στα
Σελιανίτικα, πλην μέσω του οικισμού Πανοράματος που περιγράφεται στην
τεχνική έκθεση. Επίσης, για το ίδιο θέμα γίναμε αποδέκτες έντονων παραπόνων
και αντιδράσεων από περιοίκους και επιχειρηματίες στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό
συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβανομένου υπόψη της
προγενέστερης σχετικής απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Δεν συμφωνεί στις ως άνω προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της
εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ», με τις οποίες
θα αποκλειστεί ο υφιστάμενος επαρχιακός δρόμος που συνδέει σήμερα τις
τοπικές κοινότητες Σελιανιτίκων και Νεραντζιών, με εναλλακτική διαδρομή για
τη διέλευση των οδηγών μέσω του οικισμού Πανοράματος στην Π.Ε.Ο., εφόσον
δεν προβλέπεται στην τεχνική έκθεση εναλλακτική δίοδος που θα διευκόλυνε τη
σύνδεση, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, από και προς τα
Σελιανίτικα με τους οικισμούς και τις περιοχές που βρίσκονται ανάντη της
σιδηροδρομικής γραμμής.
2. Πέραν των παραπάνω, για το λόγο ότι η 28η επαρχιακή οδός είναι στην
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως εκ τούτου το Τοπικό
συμβούλιο Σελιανιτίκων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3852/2010
όπως ισχύει, κρίνει σκόπιμο να κοινοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας την παρούσα απόφαση μαζί με την Αριθ. 07/2016 όμοια,
προκειμένου για τις δικές τους, κατά λόγο δικαιοδοσίας, ενέργειες.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται
ως έπεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΡΟΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

