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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 15ης /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 7ο .- Έγκριση της μελέτης: «Έργα πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών 
στο Δημοτικό Δάσος  Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης  216/2011

Στην  Αγιά σήμερα  την  30η του  μήνα  Σεπτέμβρη του  έτους  2011 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε 
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα 
από  την  με  αριθμ.πρωτ.15507/30-9-2011  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου 
Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε:  στην ιστοσελίδα του δήμου, στον ειδικό 
χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους  Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργυρούλης Ιωάννης 2. Βαλάρης Γεώργιος
3. Γιάνναρος Γεώργιος 4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Καψάλης Βασίλειος 8. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος 10. Μπάτσικας Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος 12. Ξαφάρας Χρήστος
13. Πατσάς Κυριάκος 14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Σουλιώτης Θεόδωρος 18. Στάθης Νικόλαος
19. Συρακούλης Γεώργιος 20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Βατζιάς Αντίγονος
3. Βόγιας Δημήτριος 4. Μαρούδας Ρίζος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος 6. Τσαγκάλης Αντώνιος
7. Τσιτσές Δημήτριος
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας 
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος 
Σπανός  Ιωάννης,  ο  μηχανικός  του  Δήμου κος  Τσίπας  Ηλίας  και  ο  γεωπόνος  του 
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών  Κοινοτήτων 
Δαλακούρας  Θεόδωρος  (Καστρίου),  Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου), 
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντζίδης 
Δημήτριος  (Σκλήθρου),  Ράντζος  Νικόλαος (Μαρμαρίνης)  και  Χαλάτσης Αντώνιος 
(Ποταμιάς).

Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  δημοτικός  υπάλληλος  Μπουρνάκας 
Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του  7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη 
συνεδρίαση,  για  προσωπικούς  λόγους,  ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης 
μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»  κος Πατσάς Κυριάκος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 7ο .- Έγκριση της μελέτης: «Έργα πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών 
στο Δημοτικό Δάσος  Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης  216/2011
Για το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο γεωπόνο του Δήμου κ. 

Παπακώστα Δημήτριο, που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
 «Με την υπαριθμ.102/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς  

εγκρίθηκε  η  απευθείας  ανάθεση  σύνταξης  της  μελέτης  «Έργα πρόληψης Δασικών 
Πυρκαγιών  στο  Δημοτικό  Δάσος   Μελιβοίας  του  Δήμου  Αγιάς»  στο  μελετητή  
Μπούτλα  Ιωάννη,  κάτοχο  του  υπαριθμ.202541  μελετητικού  πτυχίου  τάξης  Β΄  
κατηγορίας 24, Δασικές  Μελέτες, με αμοιβή 4.182,00€ (με το ΦΠΑ) κατ’ αποκοπή, και  
χρηματοδότηση από Έσοδα Δήμου.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, Τμήμα ΤΥΔΚ, μας απέστειλε  
θεωρημένη τη μελέτη «Έργα πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος  
Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς» προκειμένου να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου  
για τη λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης της μελέτης, έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου 37 του  Ν.  3316/2005 περί  «Ανάθεσης  και  εκτέλεσης  

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και  
άλλες διατάξεις»

2. Την υπ’ αριθμ. 14630/13-09-2011 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
3. Τη  συνημμένη  βεβαίωση  της  Τ.Υ.Δ.Κ.  περί  επάρκειας  της  μελέτης  και  

συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
4. Τα στοιχεία της μελέτης (έξι τεύχη).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας τη μελέτη «Έργα 
πρόληψης  Δασικών  Πυρκαγιών  στο  Δημοτικό  Δάσος  Μελιβοίας  του  Δήμου  
Αγιάς», η οποία συντάχθηκε από το μελετητή Μπούτλα Ιωάννη και θεωρήθηκε από την  
ΤΥΔΚ της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων».

Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κος Καλαγιάς Γρηγόριος που είπε:  «Εγώ 

θα καταψηφίσω την έγκριση της μελέτης και θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που έχω πει  
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και σε προηγούμενη συνεδρίαση που αφορούσε παρόμοιο θέμα. Καλό θα ήταν σε κάθε  
εισήγηση που αφορά τέτοιου είδους θέματα να αναφέρεται όλο το ιστορικό, δηλαδή:  
από πού χρηματοδοτείται το έργο, αν έγινε και πότε προγραμματική σύμβαση, με ποια  
απόφαση, πότε και με ποιό τρόπο εκπονήθηκε η μελέτη κλπ., έτσι ώστε να μπορούμε να  
διαμορφώσουμε πλήρη άποψη πριν κληθούμε να αποφασίσουμε επ’ αυτού».

Ο Δήμαρχος που είπε: «Η εισήγηση σας δίνεται συνήθως μαζί με την πρόσκληση,  
δηλαδή  τρεις  ημέρες  πριν  τη  συνεδρίαση  του  δημοτικού  συμβουλίου.  Σ’  αυτή  
περιλαμβάνονται σχεδόν όλα τα στοιχεία που αφορούν το κάθε θέμα. Αν κάποιος όμως  
θέλει μεγαλύτερη ενημέρωση μπορεί να την έχει με μια επίσκεψή του ή ένα τηλέφωνο  
στον εισηγητή. Είναι ανέφικτο αλλά και ασύμφορο να αναπαράγουμε όλο τον όγκο των  
εγγράφων που αφορούν θέματα όπως για παράδειγμα η μελέτη ενός έργου». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του γεωπόνου ου Δήμου κ. Παπακώστα Δημήτριου,
 τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου:  «Έργα πρόληψης Δασικών 

Πυρκαγιών στο Δημοτικό Δάσος  Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς» και
 τις διατάξεις του άρθρου 2 τον Π.Δ/τος 171/87 και
 την τοποθέτηση του ανεξάρτητου δημοτικού κου Καλαγιά Γρηγόρη

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει  τη  μελέτη  «Έργα  πρόληψης  Δασικών  Πυρκαγιών  στο  Δημοτικό 
Δάσος  Μελιβοίας  του Δήμου Αγιάς», η οποία  συντάχθηκε  από το  μελετητή 
Μπούτλα  Ιωάννη  και  θεωρήθηκε  από  την  ΤΥΔΚ  της  Δ/νσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. 

2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται  σε  201.200,00€ με το Φ.Π.Α. και θα 
χρηματοδοτηθεί από το μέτρο 226: «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και 
εισαγωγή δράσεων πρόληψης» - Δράση 1: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης 
για  την  αντιπυρική  προστασία  των  δασών  και  των  δασικών  εκτάσεων  και 
αποκατάσταση δασών και  δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί  καταστροφές 
κυρίως από τις πυρκαγιές», με φορέα υλοποίησης το Δήμο Λαρισαίων.

Μειοψήφισε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Καλαγιάς Γρηγόριος για τους 
λόγους που καταγράφονται στην τοποθέτησή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 216/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος


