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   Πρακτικό 3/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

   Σήμερα την  28η του  μηνός  Μαρτίου  έτους  2008,  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 5:00  μ.μ  το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου, στην Μελιβοία, 
ύστερα  από  την  18/3/2008  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.,  Δήμου  Μελιβοίας  κ.  Μπελιά 
Αντώνιο, προς τα μέλη του συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06, (Δ.Κ.Κ.) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

  ΘΕΜΑ    3ο .- Έγκριση της αριθμ.77/2008 μελέτης του έργου «Κατασκευή ανασχετικών 
                          φραγμάτων εντός των ρεμάτων και χειμάρρων στις πλαγιές της καμένης 
                          έκτασης Δήμου Μελιβοίας».

                 
   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μπελιάς Αντώνης, διαπίστωσε ότι 
σε σύνολο δέκα τριών ( 13 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 
   
 

 

 
      Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος και οι Πρόεδροι των 
Δημοτικών  Διαμερισμάτων  Μελιβοίας  κ.  Περδίκης  Παναγιώτης,  και  Σωτηρίτσας  κ.  Τσιάρας 
Σωτήριος 

     Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου Δημηνίκος Αντώνιος.
     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Περίληψη
    
   Έγκριση της αριθμ.77/2008 μελέτης του έργου 
«Κατασκευή ανασχετικών φραγμάτων εντός των 
ρεμάτων και χειμάρρων στις πλαγιές της καμένης
 έκτασης Δήμου Μελιβοίας».

  1.- Αγγελής Δημήτριος

  2.- Δημηνίκος Γεώργιος
    
  3.- Κορτέσης Κων/νος
  
  4.- Κρεμαστάς Βασίλειος

  5.- Καλαγιάς Γρηγόριος  

  
   

 
1.- Βαλάρης Γεώργιος

2.- Ματράκης Απόστολος
 
3.- Τσιντζιράκος Βασίλειος
 

  

   6.- Λέτσιος Βασίλειος

   7.- Μπελιάς Αντώνιος

   8 .- Μπάτσικας Βασίλειος
 
   9.- Σφυρής Αχιλλέας

 10.- Τσαρούχας Αντώνιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ



     Θέμα  3ο .- Έγκριση της αριθμ.77/2008 μελέτης του έργου «Κατασκευή ανασχετικών 
                       φραγμάτων εντός των ρεμάτων και χειμάρρων στις πλαγιές της καμένης 
                       έκτασης Δήμου Μελιβοίας».

    Αριθμ. Αποφάσεως  27/2008
    Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε η μηχανικός του Δήμου Μπαρτζώκα 
Αθανασία και είπε τα εξής:
    Σύμφωνα με την 158/07 απόφαση του Δ.Σ. η οποία ελέγχθηκε με την υπ΄ αριθμ 322/01-2008 
απόφαση  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  εγκρίθηκαν  οι  μελέτες  που  εκπόνησε  το  Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο  Αθηνών  για  τις  «Εργασίες  αποκατάστασης  ζημιών  στις  πλαγιές  της  καμένης 
έκτασης», οι οποίες είναι οι εξής:

1. Κατασκευή  κορμοδεμάτων  και  φραγμάτων  στις  πλαγιές  της  καμένης  έκτασης  Δήμου 
Μελιβοίας Νομού Λάρισας

2. Κατασκευή ανασχετικών φραγμάτων εντός των ρεμάτων και χειμάρρων στις πλαγιές της 
καμένης έκτασης Δήμου Μελιβοίας Νομού Λάρισας

3. Προκαταρτική  Περιβαλλοντική  εκτίμηση  για  την  κατασκευή  ανασχετικών  φραγμάτων 
εντός των ρεμάτων και χειμάρρων στις πλαγιές της καμένης έκτασης του Δήμου Μελιβοίας 
Νομού Λάρισας. 

    Η υπ΄αριθμ 77/08 μελέτη της ΤΥΔΚ συντάχθηκε με βάση τη δεύτερη μελέτη που αναφέρουμε 
παραπάνω  του  Γεωπονικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  που  σκοπό  έχει  την  συγκράτηση  της 
επιφανειακής απορροής και διάσπαση του υδροφόρου στρώματος του εδάφους που δημιουργείται 
μετά από πυρκαγιά. Τα φράγματα βάρους είναι οι κατάλληλες κατασκευές που μπορούν να γίνουν 
σε ρέματα υψηλής επικινδυνότητας για υπερχείλιση, διάβρωση και ιζηματοπαροχή. Προτείνεται η 
κατασκευή 11 φραγμάτων από τα 15, τα οποία είναι σε πρώτη προτεραιότητα.  
    Η εκπόνηση της  μελέτης  της  ΤΥΔΚ έγινε  με  βάση αυτή του  Γεωπονικού  Πανεπιστημίου 
Αθηνών  για  τις  θέσεις  των  φραγμάτων,  χρησιμοποιώντας  τα  νέα  εγκεκριμένα  τιμολόγια  του 
ΥΠΕΧΩΔΕ.  Οι  προμετρήσεις  της  μελέτης  επίσης  βασίστηκαν  στη  μελέτη  του  Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Π/Υ της μελέτης ανέρχεται σε 303.000,00 Ευρώ.
   Παρακαλώ για την έγκριση της μελέτης και η εξουσιοδότηση της Δημαρχιακής Επιτροπής για τις 
περαιτέρω διαδικασίες. 
    Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:
    Ο Καλαγιάς Γρηγόρης δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει την έγκριση της μελέτης για το λόγο ότι έχει 
υποβάλει ένσταση κατά της αριθμ.140/2007 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προγενέστερη 
της αριθμ.158/2007 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.322/2008 
και η οποία μνημονεύεται στην εισήγηση. 
    Ο Σφυρής Αχιλλέας ρώτησε την εισηγήτρια για τα υπόλοιπα φράγματα που είναι σε δεύτερη 
προτεραιότητα και δεν συμπεριλαμβάνονται στην σημερινή μελέτη, αν θα κατασκευασθούν ή όχι.
    Στο σημείο αυτό έλαβε το λόγο ο Δήμαρχος και απάντησε στο ερώτημα:   
    Θα  γίνει  μια  δεύτερη  μελέτη  που  θα  περιλαμβάνει  τα  φράγματα  που  είναι  σε  δεύτερη 
προτεραιότητα καθώς και κάποια ζαρζανέτ στο Ρέμα της Πλατανιάς, η οποία θα ολοκληρώνει την 
αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου από τις πυρκαγιές.   
    Ακολούθως ο  Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
    Το  συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.   έλαβε  γνώση  του 
σχηματισθέντος φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει  την υπ΄ αριθμ 77/08 μελέτη της  ΤΥΔΚ για το  έργο  ««Κατασκευή ανασχετικών 
φραγμάτων εντός  των ρεμάτων και  χειμάρρων στις  πλαγιές  της  καμένης  έκτασης Δήμου 
Μελιβοίας» με Π/Υ 303.000,00 Ευρώ. 

2. Εξουσιοδοτεί τη Δημαρχιακή Επιτροπή για τις περαιτέρω διαδικασίες.  
     Οι δημοτικοί σύμβουλοι Καλαγιάς Γρηγόριος και Τσαρούχας Αντώνιος δήλωσαν παρόν

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.



Ο Πρόεδρος

Μπελιάς Α.

Ο Δήμαρχος

Γκουντάρας Α.

Ο Γραμματέας

Δημηνίκος Α.

Τα Μέλη του δημοτικού Συμβουλίου

Αγγελής Δημήτριος Λέτσιος Βασίλειος
Δημηνίκος Γεώργιος Μπάτσικας Βασίλειος
Καλαγιάς Γρηγόριος Σφυρής Αχιλλέας
Κορτέσης Κων/νος Τσαρούχας Αντώνιος
Κρεμαστάς Βασίλειος


	   Έγκριση της αριθμ.77/2008 μελέτης του έργου «Κατασκευή ανασχετικών φραγμάτων εντός των ρεμάτων και χειμάρρων στις πλαγιές της καμένης
	 έκτασης Δήμου Μελιβοίας».
	  ΘΕΜΑ    3ο .- Έγκριση της αριθμ.77/2008 μελέτης του έργου «Κατασκευή ανασχετικών 
	                          φραγμάτων εντός των ρεμάτων και χειμάρρων στις πλαγιές της καμένης 
	                          έκτασης Δήμου Μελιβοίας».
	     Θέμα  3ο .- Έγκριση της αριθμ.77/2008 μελέτης του έργου «Κατασκευή ανασχετικών 
	                       φραγμάτων εντός των ρεμάτων και χειμάρρων στις πλαγιές της καμένης 
	                       έκτασης Δήμου Μελιβοίας».

