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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό 6/2008 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου
Σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου έτους 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:30 μ.μ το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δήμου, στην Μελιβοία, ύστερα από
την 23/6/2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., Δήμου Μελιβοίας κ. Μπελιά Αντωνίου, 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 μελετών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

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

8.- Μπελιάς Αντώνιος

2.- Βαλάρης Γεώργιος

9.- Μπάτσικας Βασίλειος

3.- Δημηνίκος Γεώργιος

10 .- Ματράκης Απόστολος

4.- Κορτέσης Κων/νος

11.- Σφυρής Αχιλλέας

5.- Καλαγιάς Γρηγόριος

12.- Τσαρούχας Αντώνιος

6.- Κρεμαστάς Βασίλειος

13.- Τσιντζιράκος Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-

7.- Λέτσιος Βασίλειος
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος και οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Διαμερισμάτων Μελιβοίας κ. Περδίκης Παναγιώτης, Σωτηρίτσας κ. Τσιάρας Σωτήριος
και Σκλήθρου Σακαρέλος Βασίλειος.
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.
Θέμα 3ο .- Έγκριση μελετών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Αριθμ. Αποφάσεως 67/2008
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση που έχουμε υπογράψει με το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση των μελετών για «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στις
πλαγιές της καμένης έκτασης» του Δήμου Μελιβοίας.
Το Πανεπιστήμιο μας υπέβαλλε τις παρακάτω μελέτες:
1. «Kατασκευή αρδευτικών συστημάτων πυρόσβεσης, στις πλαγιές της καμένης έκτασης»
2. «Kατασκευή μονοπατιών & αντιπυρικών ζωνών, στις πλαγιές της καμένης έκτασης»
3. «Oλική αποκατάσταση και δενδροφύτευση στις πλαγιές της καμένης έκτασης»
4. «Περιβαλλοντικών όρων –κατασκευή παρατηρητηρίων στις πλαγιές της καμένης έκτασης»
Ο σχεδιασμός της πρώτης μελέτης έλαβε υπόψη του τις ανάγκες για νερό της καμένης και
γειτονικής περιοχής, με τη δημιουργία χώρων ταμίευσης νερού, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για
άμεση χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Τα έργα ταμίευσης νερού είναι η κατασκευή 3 λιμνοδεξαμενών χωρητικότητας 5000μ3 η κάθε
μία κι 9 πλαστικών δεξαμενών χωρητικότητας 20μ3 η κάθε μια, το συνολικό νερό ταμίευσης
ανέρχεται σε 15.180μ3 και το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου Π/Υ 182.903,66 Ευρώ.
Η δεύτερη μελέτη προτείνει τη δημιουργία περιφερειακού δρόμου περιμετρικά της καμένης
έκτασης μήκους 8,5 χλμ, τη δημιουργία δρόμου εσωτερικά της καμένης έκτασης μήκους 2 χλμ, τη
δημιουργία δύο μονοπατιών αναψυχής που θα δρούν και ως αντιπυρικές ζώνες μήκους 1χλμ και
5χλμ αντίστοιχα. Και τη συντήρηση της υφιστάμενης αντιπυρικής ζώνης μήκους 1,2χλμ. Το
συνολικό κόστος κατασκευής του έργου Π/Υ 1.465.184,53 Ευρώ.
Η Τρίτη μελέτη προτείνει την αντιμετώπιση, ανόρθωση και αποκατάσταση της καμένης περιοχής
με τη αναδασώσεις σε έκταση 1122 στρ και την φύτευση δενδρύλλιων εμβολιασμένα με τη
μυκορίζα της τρούφας και φράχτης με τσιμεντέναι βάση 20 εκατοστών σε έκταση 5 στρ και
καθαρισμοί κλπ σε έκταση 940 στρ. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου Π/Υ 769.156,50
Ευρώ.
Η τέταρτη μελέτη αφορά τη κατασκευή δύο παρατηρητηρίων στη πλησίον της κορυφής
«Γκουμι» και «Τσούκα» και τη Περιβαλλοντική εκτίμηση του έργου για την έκδοση των
Περιβαλλοντικών όρων. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου Π/Υ 124.973,25 Ευρώ.
Προτείνεται η έγκριση των μελετών και να εξουσιοδοτηθεί η δημαρχιακή επιτροπή για τις
περαιτέρω διαδικασίες.
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ, και μετά από διαλογική
συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τις μελέτες
«Kατασκευή αρδευτικών συστημάτων πυρόσβεσης, στις πλαγιές της καμένης έκτασης» Π/Υ
182.903,66 Ευρώ.
«Kατασκευή μονοπατιών & αντιπυρικών ζωνών, στις πλαγιές της καμένης έκτασης» Π/Υ
1.465.184,53 Ευρώ.
«Oλική αποκατάσταση και δενδροφύτευση στις πλαγιές της καμένης έκτασης» Π/Υ
769.156,50 Ευρώ
«Περιβαλλοντικών όρων –κατασκευή παρατηρητηρίων στις πλαγιές της καμένης έκτασης» Π/Υ
124.973,25 Ευρώ
2. Εξουσιοδοτεί τη Δημαρχιακή Επιτροπή για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος δήλωσε ότι συμφωνεί επί της ουσίας των
μελετών αλλά δεν τις εγκρίνει για το λόγο ότι η ανάθεση αυτών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών στηρίχθηκε σε προηγούμενη ανύπαρκτη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την
οποία και έχει υποβάλει ένσταση.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος Ο Δήμαρχος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη του δημοτικού Συμβουλίου
Μπελιάς Α.

Γκουντάρας Α.

Δημηνίκος Α.
Αγγελής Δημήτριος
Βαλάρης Γεώργιος
Δημηνίκος Γεώργιος
Κορτέσης Κων/νος
Καλαγιάς Γρηγόριος
Κρεμαστάς Βασίλειος

Λέτσιος Βασίλειος
Μπάτσικας Βασίλειος
Ματράκης Απόστολος
Σφυρής Αχιλλέας
Τσαρούχας Αντώνιος
Τσιντζιράκος Βασίλειος

