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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 6/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 30ο .-

Έγκριση
κατασκευής
ανοιχτής
χωμάτινης
αποστράγγισης στο έργο «Παράκαμψη Ομολίου»

τάφρου

Αριθμός Απόφασης 103/2011
Σήμερα στις 29 του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα
6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στο Δημοτικό κατάστημα , ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.5535/21-4-2011
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε στους Συμβούλους
αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βαλάρης Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Στάθης Νικόλαος
21. Σμυρλής Βασίλειος
23. Τσιτσές Δημήτριο

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καψάλης Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Συρακούλης Γεώργιος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καλαγιάς Γρηγόριος
3. Τσαγκάλης Αντώνιος

2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
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Προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο
(22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Μπελιάς Αθανάσιος
5. Παπαδημητρίου Νίκος
7. Περπερής Ευάγγελος
9. Πραντζίδης Δημήτριος
11. Ριζάκης Δημήτριος
13. Ράντζος Νικόλαος
1.
3.
5.
7.

Πλατής Βασίλειος
Αλβίζος Δημήτριος
Οικονόμου Στέλιος
Μπουρντένας Γρηγόριος

2. Ζιούλη Αναστασία
4. Λάμπρου Ευάγγελος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Πατσιαβούδης Στέργιος
10. Κοσμάς Νικόλαος
12. Χαλάτσης Αντώνιος
14. Χριστοδούλου Βασίλειος
ΑΠΟΝΤΕΣ
2.
4.
6.
8.

Κυριάκου Αθανάσιος
Δαλακούρας Θεόδωρος
Γούλης Δημήτριος
Μπαράκος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος
και ο γεωπόνος του Δήμου Παπακώστας Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων
εκτός ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. «Έγκριση πρόθεσης συμμετοχής του Δήμου Αγιάς σαν συνέταιρος σε ευρωπαϊκή
διακρατική πρόταση, με τελικό στόχο την αξιοποίηση βιομάζας που
αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο του δάσους» για το λόγο ότι υπάρχει άμεση
και καταλυτική προθεσμία στην συμμετοχή του δήμου.
2. «Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή ανταλλακτικών και βεβαίωσης
επισκευών των οχημάτων του Δήμου» για το λόγο ότι πρέπει άμεσα για την
υπηρεσία καθαριότητας να προβούμε σε προμήθειες ανταλλακτικών και
συντηρήσεις των οχημάτων.
3. «Οικονομική στήριξη και διάθεση του Δημοτικού κάμπινγκ για την φιλοξενία
ατόμων που θα συμμετέχουν στον ορειβατικό αγώνα ‘Μαραθώνιος Κισσάβου’»
για το λόγο ότι υπάρχει καταλυτική προθεσμία στην διοργάνωση του αγώνα και
την συμμετοχή του δήμου.
4. «Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού 2ημηνης απασχόλησης» για το λόγο ότι
άμεσα η υπηρεσία καθαριότητας πρέπει να καλύψει της ανάγκες της σε
προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργίας της και έως την έγκριση από το
Υπουργείο, του αιτήματος του δήμου Αγιάς για τον προγραμματισμό
προσλήψεων ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων, ως
κατεπείγοντα.

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ6Ι-5
3
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης, ο δημοτικός σύμβουλος της
μείζονος μειοψηφίας κ. Καλαγιάς Γρηγόριος αποχώρησε από την αίθουσα, σε ένδειξη
διαμαρτυρία, δηλώνοντας τα εξής:
«Αποχωρώ διότι υπηρεσιακοί παράγοντες του δήμου Αγιάς, μου αρνήθηκαν, μετά
από γραπτά αιτήματα, να μου δώσουν στοιχεία που ζήτησα σχετικά με αποφάσεις
δημάρχου, οικονομικής επιτροπής και τιμολόγια οφειλών των πρώην δήμων Αγιάς
Λακέρειας Ευρυμενών και Μελιβοίας, αναγκάζοντάς με να καταγγείλω το γεγονός και
στην αστυνομία Αγιάς. Το αίτημά μου το κατέθεσε και ως δημοτικός σύμβουλος και ως
μέλος της Επιτροπής Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου. Αφού το
σώμα δεν δεσμεύεται να δόση εντολή να μου δοθούν αυτά τα στοιχεία εγώ αποχωρώ».
Πριν τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο
δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Βασίλειος Καψάλης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 30ο .-

Έγκριση
κατασκευής
ανοιχτής
χωμάτινης
αποστράγγισης στο έργο «Παράκαμψη Ομολίου»

τάφρου

Αριθμός Απόφασης 103/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών, κ. Ξαφάρας Χρήστος, που έθεσε
υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα παρακάτω:
«Το έργο «Παράκαμψη Ομολίου» είναι ένα από τα πολύ σημαντικά έργα που
κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στα όρια του Δήμου Αγιάς μέσω του ΕΣΠΑ με
προϋπολογισμό 5,9 εκατ. ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Σύμφωνα με
τη μελέτη της πρώην Νομαρχίας Λάρισας, η παράκαμψη Ομολίου ξεκινά από τον
κόμβο Α-Εισόδου και περνώντας αριστερά και κάτω από το Ομόλιο καταλήγει στον
κόμβο Β-Εισόδου επί της υφιστάμενης οδού Λάρισας-Ομολίου-Στομίου κοντά στο
Νεκροταφείο. Με την ολοκλήρωσή του, Θα έχει μήκος 2.600 μέτρα, γίνεται σε νέα
χάραξη και το τελικό πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 10 μέτρα.
Κατόπιν της επίσκεψης – αυτοψίας στο έργο και με σκοπό την συνέχιση της ομαλής
μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής στις ιδιοκτησίες τους και την αποφυγή
πλημμυρικών φαινομένων, ζητήσαμε, με το υπ΄ αριθμ 2341/17-02-2011 έγγραφό μας,
από την Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας την τροποποίηση
ορισμένων σημείων – θέσεων της μελέτης όπου θα διευκολύνουν και ταυτόχρονα θα
εξασφαλίσουν την ασφαλή κυκλοφορία και των αγροτικών οχημάτων και ελκυστήρων
και αυτά αφορούσαν στα:
1. Να γίνει η κατασκευή του τεχνικού αντί της Χ.Θ. 1+100 στην Χ.Θ. 1+180 όπου με
τον τρόπο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το ανάχωμα που ήδη υπάρχει για
την πρόσβαση των κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους.
2. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο το τεχνικό στην Χ.Θ. 1+490 να κατασκευαστεί αντί για
5χ2,50 σε 5χ3,00 – 5χ3,30 λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικοί ελκυστήρες με τα
των ρυμουλκούμενων τμημάτων τους ξεπερνούν σε ύψος τα 2,80μ.
3. Να κατασκευαστεί ανοιχτή τάφρος αποστράγγισης ομβρίων που να συνδέεται με
την επικείμενη τάφρου αναδασμού.
Με το υπ΄ αριθμ 900/2-3-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, μας ενημερώνουν ότι αντιμετωπίζουν θετικά τα
αιτήματά μας και ειδικότερα για την κατασκευή ανοιχτής χωμάτινης τάφρου
αποστράγγισης προτείνεται η λύση που επισυνάπτεται.
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Κατόπιν και της υπ΄ αριθμ. 2/2011 απόφαση της Τ.Κ. Ομολίου που συμφωνεί με
την κατασκευή ανοιχτής χωμάτινης τάφρου αποστράγγισης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι, να εγκρίνετε με απόφασή σας την κατασκευή
ανοιχτής χωμάτινης τάφρου αποστράγγισης που θα οδηγήσει τα λιμνάζοντα όμβρια
στην υφιστάμενη τάφρο αναδασμού, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο απόσπασμα
χάρτου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. την εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΕ Ευρυμενών, κ. Ξαφάρα Χρήστου
2. τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. Ν. 3852/2010
3. το με α.π. 900/2-3-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την κατασκευή ανοιχτής χωμάτινης τάφρου αποστράγγισης στο έργο
«Παράκαμψη Ομολίου» που θα οδηγεί τα λιμνάζοντα όμβρια ύδατα στην
υφιστάμενη τάφρο αναδασμού, όπως αυτή φαίνεται στο απόσπασμα χάρτη που
επισυνάπτεται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

