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ΠεριηλΘε oε γvιi-loη μoυ τo υπ αριθ.3546/55t29//2s.6.201-! 6γγρα$6 σαζ πρoζ τo
Διiμo Nαυπακτ[αq και α7ιλ'oυg απoδ6κτεξ, με παρατηρηoειg επ[ τηg 82 (τελικηg

Qdoεωg)τoυ ΣΧooAΠ τoυ τ6ω9 Δημoυ Aιrειρρ[oυ .

Eπειδ{ διετ6λεclα Δημαρxog Avτιρρ[oυ τηv τελευτα[α oκταετiα, και ε[μαι αυτ69 πoυ
αo1oλriθηKα με τo ΣXooAΠ Avτιρρioυ καΘ 6λη τηv διdρκεια τηg Θητεi,αq μoυ,
Θεωριb υπo1ρ6ωoη μoυ vα απαvτlioω εγιil,σto παραπαvω 6γγραQ6 σαξ,γtα vα πω
τα πρdγματα με τo 6voμd τouq, για τηv απoκατdαεαση τηξ αλ{Θειαg Kαι τηξ
λoγικηg, τo o$εiλω oε αυτ6 τov τ6πo , πoυ o λα69 τoυ με τ[μηoε με τηv

εμπtσroσ6vη τoυ επ[ δυo oυvε1ε[g τετραετ[εq.

H 82 (τελικη) $dαη τoυ ΣXooAΠ παρεδ6Θη αro Δriμo Avτιρρioυ απ6 τo μελετητικ6
γρα$εlo oτιg 27.3.2008 τελειωμ€vη Kαι oλoκληρωμ€vη (6γγραQo t!04/27.3.2οos).

oι διαδικαolεg εκκlvηoηq τηg μελ6τηg dρ1ιoαv τo 2001 απ6 τηv τ6τε δημoτικr] Aρxrj

επιλ6γovταg μ6oα απ6 τιg πρoβλεπ6μεvεζ διαδικαolεg €vα απ6 τα πλ6ov αξι6πιcπα

μελετητικd γραQε[α oε αυτ6 τov δ0oκoλo και ευαlcrΘητo τoμ€α τηq χωρoταξiαg ,τo

γρα$εio ΦlΛΩN A.E με επικεsαληq τηq oμdδαg μελ6τη9 τov K. Aλ€ξανδρo

Παιπαζη, γvωαr6 και καταξιωμ6vo πoλεoδ6μo -χωρoτ&κτη. oι διαδικαolεg

oιiιrrαξηg τηg μελ€τηq εvεργoπoιηΘηκαv τov Φεβρoυdριo τoU 2003 επ[ δικηg μoυ
Δημαρ1iαg'

Aπ6 τo 2oo3 και για τιq τρειξ $doειg μελ€τηg (A,B1,B2)μ6xρι τηg τελικηg
ι.

ημερoμηvlαg.παραλαβηs τηg τελικηq Φαoηq τηg μελ6τηq (82 ) τov Mdρτto τoυ 2ο08

η διαδικαo[α πoυ ακoλoυΘηθηκε 6τυ1ε τηg πληρoυξ επoπτεlαq τηq ΔlΠEXΩ Δυτικ{g
ΕMd,δog με αρμ6δια τηv τ6τε διευθ0vτρια κα Kλ. Καραγιdvvη .oι παρατηρι]oειq



KαL oL υποδε[ξειq πoU €γιvαv απ6 τηv υπηρεo[α oαg τηρr]ΘηKαv απ6 τov μελετητη

και υιoθετηΘηκαv απ6 τo Δημo Aιrrιρρloυ.

oι κατευΘfvοειg τoυ Δ1ΠΕXΩ θγιναv μθoα απ6 oειρd. oυoκ6ι}εωv, αυτoι}ιιilv αro

χδρo, 6γιvαv λαΙκθq ουvελε0oεtζ με μεγd.λη σUμμετoχη δημoτιi:v ,κoιvωvικιbv

$oρθωv και υπηρεoιιi.lv .

oι παρατηρηoειg πoυ σημειιbvoyεαι εκ μ€ρoυq σαζ σεηv 82 τελικη $αoη τηg

μελ6τη9 με λ0πη μoυ διαπιαrΦvω 6τι αvατρ6πoυv τα 6oα μθxρι τιi.lρα 61oυv

υιoθετηΘεL,επ[ τηg oυo[αg, αναQ6ρoytαL σε μLα α}ιλη μελ6τη με βαοη εκκLvηoηq τo

ρυΘμιαrικ6 αxιiδιo τηg Πατραζ τoυ oπoloυ η B Qdoη , βCζ γvωσΓoπoιηθηκε τo

Νoθμβριo τoυ 2009,6ταν η o0ιrrαξη τoυ ΣXooAΠ AιrcιρρLoυ ε[1ε oυoιααιικd,

τελειιilοει.

Σαg υπεvθυμiζω εδιb,- d.λλωαιε o$ε[λετε vα ε[αεε εvr]μερoι.6τιτo Pυθμιαrικ6

Σ1€διo τηg Πατραg 6πω9 παρoυoιασΕηκε η B Φdoη τoυ θ1ει τ01η τηg γενικηg

απoδoκιμαolαg απ6 Qoρεig τηq Aιτωλ/vιαq (TEΔK,ΤEE Aιτωλ/vιαq και απ6 τoυζ τθωg

Δ{μoυg Awιρρ[oυ και Nαυπακroυ),oι α1ετικ€g απoQd,οειζ,σαζ 61oυv απoαrαλε[.

oι παρατηρηαειg επ[ τηg 82 Φαoηg τoυ ΣXooAΠ Avτιρρ[oυ ,6ρ1oιrcαι σε αιrrlΘεoη με

τηv εκ$ραομθvη πoλιτικη βo0ληoη γLα τηv τα11ιαrη oλoκληρωση τoυ ΣΧooAΠ τδοo

απ6 τηv πλευρd, τoυ Γραμματ6α τηg AπoκειrcρωμEvηg διoLκηoηg κ.

AΠoΣToΛoΠoYΛoY,6oo και απ6 τηv πλευρα τoυ αρμoδloυ υπoυργεloυ τωv

oικovoμικιilv 6πω9 εκQρααrηκε σtη Boυλri τωv Eλλ{vωv απαvτιi.lvταg oε επLκαιρη

εριilτηση για τηv επικε[μεvη αξιoπolηοη τωv εργoταξιακιi.lv 1ιbρωv, για τoυq

oπoloυg η 0παρξη τoυ ΣXooAΠ απoτελε[ θεμελιακ6 αroι1εLo πoυ πρooδiδει

πρoαctrΘ€μεvη αξ[α cπo εv λ6γω ακlvητo ιδιoκτηolαζ τoU ΕMηνικoO Δημooloυ..

o καθ6vαg μπορε[ vα καταλdβει 6τι μθοα απ6 τηv αυτoαvαlρεση καt την

αvακoλoυΘlα τωv Θ6oεωv σαq πρoKιiπτει η σUσtηματικt] απoδ6μηση τoυ ΣXooAΠ

AvrιρρLoυ, θα €λεγα 6τι επιδιιi:κεται η ματαLωση τoU για λ6γoυq πoυ εoεlg

γvωρi,ζετε ....καt εγιb υπoΘθτω ...

Aπo τη μελiτη τoυ εγγραφoυ σαζ| πρoΚaπτoυν πoMd, και καiρια ερωτηματικα, Eα

δtατυπωoω μερικα απ6 αυτα

. Γtατi xρεtαoτηκαv oβεδov δυo 1ρ6vtα γLα vα δtατυπωoετε ΚαL vα

απooτ9λετε τLζ παρατηρησεLζ ΚαLτα o716λtα σαζι γLα iνατ6oo ooθαρo και

επεiγou oiμα;

ο Πρtπεt η δημ6oια δωtκηση να txεt oυνtμεLα ΚαL αυviπεια; Aν vαt,τoτε γατt
απαξιιilvετε ΚαL εκoΕτετε τηv υπηρεotα oαg αλλα ΚαL τoUζ αυvαδtλ'φoυζ σαζ

Ιtou xειρloτηκαv τo Eiμα, με τLζ Eioεtg πoυ διατυπιboατε ;



, Γιατi δεv oτε[λατε τo iγγραφ6 oαg (o0τε Kαv τo κoιvoπoιηoατε)oτo κυρlωg

αρμoδιo και υπεboυvo μελετητη, τo γραφεlo ΦlΛΩΝ A.E ; Κατατηv γvιbμη

μoU oL παρατηρησεLζ σαζ αφoρoav κυρ[ωg την υπηρεα[α oαq ,καL τo

μελετητικ6 γραφεto.

o Γtατ[ αvαφiρεαtε ,oυvεxtbg oτo P.Σ Πατραg KαLτη μη oυμμoρφωση τoυ

ΣXooAΠ Awιρρioυ με τιζ επιταγtg τoυ, αφo0 γvωρ[ζετε 6τι αυτa ξεκtνηoε τo

20o7 ,ε[ναι oτη μioη τηg διαδρoμiq τoU, Kαι εlvαt αγvωoτo πoτε και αν oα
τελεttboει ΚαL Ιτoιo oα εtναιτo τελικo περιεx6μεν6 τoυ ; ....Ιτρoσωπικα

πιoτε0ω πωζ τo P.Σ Πατραg εlvαι 6πωq παρoυoιαστηΚε' Kαταστρoφικo τ6oo

γLα τη Nα0πακτo πoλ0 δε περιoooτερo γLα τo Aντ[ρριo.

ο H τυ7γ6v ακ0ρωoη τoυ ΣΧaoAΠ oα ευvoηoει τηv f1δη αvooaoα αυEαiρετη
καt αvαρ11η δ6μηoη ,αυτ6 6εv oαq πρo6ληματiζει;

ο Εiναι κoιvη πεπoioηoη 6τι oι oικιoμoi πρo τoυ 23 εtvαι 6'τι γειρ6τερ0 Και
Καταστρ0φικ6τερo γLα τov τ6πo μαq ,Σειg μαq λtτε 6τι oι otκιoμot αυτai
καλ1πτoυv τLζ oιΚLστLκ6g αvαγκεζ τoυ Δημoυ μαζ γLα τα επoμεvα 11ρ6vια

,εμεtg ξiρoυμε καλaτερα απ6 oαq oτι oι otκιoτικtq αvαγκεq oα εtναι πoλa

μεγαλ0τερεζ απ 6τι voμlζετε γιατl δεν εξυπηρετoav μ6νo τo Avτiρριo αΜα
ΚαLτη Nαbπακτo 

'πoυ αvατπ0ooετετα210τατα με μ6νη δυvατ6τητα
επεκτd'oεωζ τηζ Iτρoζ τo Avτtρριo, αΜωoτε η Nαaπακτoζ KαLτo Awiρριo
απoτελo0ν μLα εv6τητα και ivα Δiμo.

ο fl πρ6ταoη σαζ γLα αvdπτυξη τωv oLΚLσμων oτα oρειvα τηg Nαυπακτiαq δεν
αvτtγει oε κρtτικη

. t o τ6πoq μαq ε[vαι αγovoq και αvυδρoζ ΚαL 6εv πρooφiρεταt για γεωργικig
κα}λt6ργειεζι τo μ6vo πλεoνiι<τημα τηζ περιoψfiq εiναιτo παραλιακ6 τηq

μiτωπo ΚαL oL oαλαooiq τηζ Και πρaζ αυτη τηv κατεboυvoη αvαπτ1ooεται
oLΚLστLΚα.

ο o τ6πo9 μαq δ9v oα πρooτατευfε[ με απαγoρει3oειq και αoτo11εq δεoμε0oειq

αMq απ6 τo ΣΧooAΠ (1γρηoειq Γηfl καιτηv πoλεoδ6μηoη πoυ oα
επακoλoυtηoει, 6πoια αΜη λ0oη oα ζημιιbσεLτoν τ6πo ,μ6νo ξτoιoα
απqξιωooaγ ot απαραδει{τoL oLΚLσμoiπρo τoυ 23 ,γιατi oι εvδtαφερ6μεvoι
oικιoτ69 ιtα oτραφo1v πρoζ τηv oργανωμtvη δoμηoη, μ6vo iτoιoα μπεL
ταξη ι<αι voLKoΚUρL| oε qυτ6 τo 1lαλι 'πoυ η γραφεLoκρατtα, η
αv α θλfi τ ικ6τ ητ α. Κα L η ε υι3 υ γ o φ a6 iα τ η g δ η μ6 o ιαg 

. 
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Aπαrrτιfrοειξ σΕιξ επιμ€ρoυζ παρατηρl{oειg οαg

Για τηv παρ&γραQo li α : |-{ διαδικαοLα ξεκLvηoε τo 2001 απ6 την πρoηγo0μεvη

Δημoτικη Aρxη και δεν γvωρi,ζω αν υπd'ρ1ει η εαv απαιτε[ται ΦEΚ γLα τηv θvαρξη τηg

διαδικαolαq μελθτηg. Av απαιτε[ται 6πρεπε vα ζητηθε[τ6τε και 6xι δ6κα 1ρ6vια

αργ6τερα,

Για τηv παρ6γραQo |i β,Y,δ : Σαg θ1ει απoαιαλεL με εκcεταμθvη αvα$oρd, και

πληρη θεμελ[ωoη τωv απ6ιpεωv μαζ τo υπ αριΘμ,3256/1.6-10-2009,εγγραΦ6 μαq καL

oαg υπεvθυμLζoυμε πωg κατd. τηv διαρκεια τηq συμμετoχικηq διαδικαο[αq oε 6λα

τα αεαδια η υπηρεσ[αq οαg l,1ταv παρoδoα δια τωv εκπρooιi.lπωv τηg.

Γιατηv παρ&γραQo |ii : Στov Δημo Avrιρρioυ (πρo Kα}ιλικρατη ) υπαρ1oυv

υπoγεγραμμEvα απ6 τo μελετητη και Θεωρημθvα απ6 τηv επιβλ6πoυoα υπηρεoiα

(TYΔΚ Aιτωλ/vιαξ ) τα τε01η Kαt oι 1αρτεg τηq μελ6τηζ. ι-| 1O9 oελ[δα πoυ λε[πει απ6

τo Qd,κελo τηξ YπηρεoLαq σαζ υπαρ1ει αιo δικ6 μαq αvclγραΦo.

Γιατηvπαρ&γραQolΙ,i,ii,iii,iη:o|παρατηρl]oειqoαgαQoρo0vv6μoυζδιατd,ξειζ
και oδηγLεζ πoυ εκδ6Θηκαv μεταγεv6αrερα τηg oλoκληρωoηg τoυ ΣΧooAΠ.F| τυ16v

πρoσαρμoγη τoυ oημερα oε αυτθg τιg διατdξειξ oυσιααεικα oημα[vει ακ0ρωoη τoυ

oκεαετoιjq €ργoυ πoυ $1ει επιτελεαrε[ μιi11ρι οl1μερα.

Για τηv παρ&γραΦo v(α} : Σαg γvωρLζoυμε πωqτo περιQερειακ6 πλαioιo

χωρoταξικoil q1εδιαoμo0 & αειs6ρoυ αvιirιτυξηq περιQ6ρειαg Δuτικfg EMdιδog

(Y.A 25297/25.6-2ao3 ΠExΩΔE -ΦEκ L47oB l2oo3) εκπovιjΘηκε απ6 τo μελετητικ6

γρα$εLo ΦlΛΩN δηλαδη απ6 τo Lδιo γραQεLo πoυ εκπ6vηoε τo ΣΧooAΠ AvτιρρLoυ,

ε[ναι δε απoρlαg αξιo πωg ε[vαι δυvατ6v o Lδιog μελετητηg vα αυτoαvαιρεLται

ΠANτλzl{Σ NA AKYPΩNE! ToN ΠAΝTAZH ; ! !!

Για τo ΠEPΠo 23 η υπηρεo[α oαg εtvαι αυτl,1 πoυ 61ει διiloει κατευθ0vσειξ με τo Uπ

αριΘμ.790 2//27-t0-2o046γγραQ6 τηζ, καt αυτθq ακoλo0Θηoε η μελ6τη.

Για τηv παρ&γραQo Vi : l.| μελθτη τoυ ΣXooAΠ τoυ Δr,1μoυ Avειρρ[oυ αvατθθηκε

τo20O]. και επoμ6vωζ τo 2007 πoU αvατθΘηκε τo P.Σ Πατραg εL1αν εκcιμηθε[ τα

πραγματLκd μεγι1θη καL oι αvdγκεg σε γη και ε[1αv διαμoρ$ωθε[ πρoτασειq , για τα

μεγ6Θη oικιαrικηq αvd,πτυξηζ, ΤLζ 1ρηoειg γηξ, τιξ περιo1θq πoυ 1ρηζoυv

πρoαεαoidζ, βε βdoη τηv υQιαεαμεvη κατd,αεαoΠ ,ΤCt εκrελo0μεvα καL

πρoγραμματιομ6vα θργα -ζε0ξη Ploυ-Avrιρρloυ, I6vια oδ6q _ καLτα υπερκε[μεvα

επ[πεδα q1εδιαoμoιj πoυ μθχριτ6τε ηταv μ6vo τo περι$ερειακδ πλαLοι9-'

xωρoταξικo0 αxεδιαoμo0 & αειQ6ρoυ αvαπτυξηq περιQθρειαg Δυτικηg E}ιλαδoc (Y.A

25297/25-6-2oο3 ΠEXΩΔE -ΦEK t47aB /2oo3.
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μελ€τεg P.Σ αvατθΘηκαv μετα τηv εκπ6vηoη τoυ B Σταδi,oυ _πρ6ταoη _ τωv

μελετιilv ΓΠΣ & ΣΧooAΠ ο$ε[λoυv vα λαμβαVoυv υπ6ι}η τιg μελθτεq ΓΠΣ & ΣΧooAΠ

και κυρ[ωg δoεq ε[1αv ηδη διαμoρQιboει oριαιικ6q πρoταoειζ για τα 6ρια τηg

περιox(g τoυζ, ιbαrε vα μηV παρoυoιαζεται αoυμβατ6τητα σΕιζ πρoτd,οειg μεταξ0
τωv δυo επιπ6δωv αxεδιααμo0 και να αvατρ€πεται o α1εδιαομ6g oε επ[πεδδ oΤA

πoυ oλoκληριilvεται μετd, απ6 γvωμoδ6τηoη τωv αρμoδlωv $oρθωv αλλα και

μακρo1ρ6vιεξ σUμμετoxικ6q διαδικαo[εξ. l-| πρoαvαQερ6μεvη dποι|,lη ε[vαι απ6λυτα

oυμβατrj με τα δρΦμεvα αro α1εδιαoμ6 τoυ Δημoυ Avrιρρloυ €1ει εκQρααεεL απ6
τo ΠΡoEΔPo τoυ TEΕ EΛΛAΔoΣτoν κ. Aλαβιivo (αrη βdαη τoυ v.Qεκ 1502B/!-77-
05) και oαg 61ει κotvoπolηθεi με τo υπ αριθμ. 18222/30-6.2070 6γγραQo τoυ TEE

Eλλαδoq.

Για τηv παρdγρα$o tlt i α, β : oι γραQειoKρατιKEg δυoλειτoυργlαg πoυ πρo6κυ$αν
κατα τη διdρκεια εκπ6vησηξ τηζ μελ€τηq ,61ι παιrεωg υπαιτι6τηταq τoU Δημoυ

Aιrειρρioυ , καθιilg επloηg και oι δυvαμικ€q εξελi,ξειq oτηv περιo1η με τηv καταoκευη
σημαvτικιbv €ργωv,υπερτoπικo0 1αρακrηρα,επ€βαMαV τηv εξ6λιξη τωv crε61ωv

και στoιχεlωv τηq μελετηg. 7\Mωcπε με ηv o6μ$ωvη γvΦμη και καΘoδ,iγηoη τηg

υπηρεoiαζ σαξ επιλ€γει η μελ€τη τoυ δυvαμικo6 - ριζoαπαoτικo6 oεvαρioυ πoυ
εγκρiΘηκε με oμ6Qωvη απ6$αση τoU Δημoτικoιi Συμβoυλ[oυ (Εγγραφ6 σαζ με
αρ ιt' πρ ιιιτ. 7 9 02/27 - 7 0-2004'.

Για τηv παριiγραQo ll| ii : Aυτη σαq η παρατηρηση απoκαλ0πτειτηv ελαsρ6τητα

με τηv oπolα παρακoλoυθεlτε τηv εξθλιξη τηζ συμμετoχικηg διαδικαolαg,6πoυ

γ0ρω απ6 τo συγκεκριμ6vo Θdμα ηγdρθηoαv oι σημαvrικ6τερεg κoιvωvικ6g
αιrειδρdoειg δεδoμ€voυ 6τι oι ιδιoκιηolεζ σro παραΘαλdooιo μ€τωπo ε[vαι μικρ69.
Τo 6ρι,o τωv 50 μ. επιλ6xθηKε για vα μη παραβιααrεi κατd, τo δυvατ6v η αρ1η τηq.,
d,vιoη5 μετα1ε[ρισηq τωv πoλιτιirv. oι ακρ6τητε9 δεv μπoρo0v vα βρoυv πεδio
ε$αρμoγηq σε μια εv πoλλolg διαμoρQωμιivη κατααεαοη. Eivαι ακαταv6ητo τo [διo
6ριo cπoυζ oικισμo0g vα εivαι αrα 15μ,εκ169 αυτιilv 30μπoυ ια10ει oliμερα και
αrηv αμ€oωg επ6μεvη ιδιoκrηο(α να επεκcεlvετε στα 100μ. l\Mωαrε και τo

1ωρoταξικ6 πλαloιo για τov τoυριoμ6 θ6τει ωq 6ριo τα 50 μ. Σε oυvεvv6ηση με τηv

υπηρεoiα oαq ε$αρμ6αrηκε η ζιilvη τωv 100μ oε παραλιακ6 μ€τωπo 3,51λ.oε
περιo1€q ιδιoκτηolαξ τoU ΕλληvικoO Δημooloυ (xdρτηq Π 2) ,αυτ6 61ει ε$αρμoαcε[
και σε αMα ΣΧooAΠ.

Για τηv παρ{γραΦρ Uliιi : Θα oαg επαvαλdβoυμε πφξ πρoσπαθε[τε vα
αUτoαvαιρε[αεε ωt Uπηρεo[α ερ16μεvη εK διαμθτρoυ αvrlθετη με πρoγεv€αrερεg
υπoδε[ξειξ σαξ - κμτευθ0νσεLξ, Στo 4θγγραQo oαg με αριΘμ Ιrρωτ. 867/5-?-2oo8
εξηγε[τε γιαΤιδργ ψπfρχεLσΓη ρυγκεκριμ€vη ζιilvη γεωργικrig Γηq υιl,ηληq

παρ αγ ω γ ικ6τητφ9. (/ιl, gsg g/ο5. Φ E K:55 t' 
^/ 

Ι7 .1σ,05'l
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Για τηv παρdγραQo iv : Δεv πρoκΟπτει απ6 πoυθεvα κατα τη διαρκεια oOvιαξηg

τηg μελ6τηζ η εVαρμ6vιoη τoυ ΣΧooAΠ με τo P.Σ Πατραg πoU εKπovεLται.

i\λλωαrε επ αυτoιi €1oυμε αvαQερΘεi παραπαvω .Γvωρ[ζω πωg τo P.Σ υπ6ρκειται

και κατευθ0vει τα ΓΠΣ και ΣXooAΠ αλλd, εΦ6oov αυτ6 πρonvεLται και δεv €πεται .

Για τηv παρ&γρα$o Vi : o! ovoμαolεg τωv ρεματωv υπαρ1oυV σΓo τεOxoq μελ€τηg

oελiδα 34 και αro 1d,ρτη Π2.

Για τηv παρθγραQo Vii : H μελθτη αvαQ6ρει ζιbvη πρoαεαοlαq 500μ πθριξ τoυ

αρxαιoλoγικoO χΦρoψ Mακ0vειαq(xdρτηs Π2) εvΦ γιατov αρxαιoλoγικ61ιi:ρo τoυ

ΠρΦ. Hλ[α η αρ1αιoλoγικη υπηρεoi,α δε θεωρε[ πωg ε[vαι ιδια[τερηq oημαo[αζ και
δεv 1ρηζει ιδια[τερηζ πρoσταolαg .

Για τηv παρdγραQo Viii : |.{ απoτ0πωση ατo 1αρτη των oικισμΦv ε[ναι γραQικη. Στιg

απο$αoεLζ τtξ voμαρ1[αζ τα περLγρd,μματα τωv otKισμΦv ε[vαι συγKεκριμ€vα και

εξαρτημ6vα απ6 αcαΘερd. oημεiα και δεv υπαρ1ει περ[πτωoη λd,Θoυg.

Tα ατoι1ε[α για τoUξ oικιoμoOq τoυ Δημoυ o μελετητηq τα αvτληοε απ6 τo

πoλεoδoμικ6 γρα$εio Nαυπακc[αg.

Για τηv παριiγραQo iX [ργoταξιακoi 11ιilρoι :ol xρηοειq Γηq καt ot πρoβλεπ6μεvεξ
δρααrηρι6τητεq ε[vαι απoτθλεoμα διαβουλειioεωv τηq Uπηρεo[αq oαg,τoυ Δημoυ

μαζ, τoU μελετητη Kαιτηζ KΕΔ.

Για τηv παρdγραΦo X Γεωλoγικη μελ€τη. :,oQειλε η υπηρεσLα oαg vα γvωρ[ζει
πωq η γεωλoγικη μελθτη επαvα,σUyrd1θηκε απ6 Γεωλ6γo oOμΦωvα με τιg v6εg

πρoδιαγραΦ€q, ξαvαπληριilθηκε θεωρriΘηκε KαL υπoγρd.sηκε απ6 την

επιβλβπoυoα Yπηρεο[α (TYΔΚ Aιτωλ/vιαg.),παρεληQθη απ6 τo Δημoτικ6 Συμβo0λιo
και διαβιβααrηκε oε εodq.
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