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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 25.02.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 1583 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

32/2019 
από το πρακτικό της 2ης/ 22.02.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2ο : Υποβολή πρότασης στο ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για την χρηματοδότηση του έργου: 

«Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 22-02-2019, ώρα 17:00 (5:00 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 1339/18-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Κασίδας Ιωάννης 

6. Μασούρας Γεώργιος 7. Μπάτσικας Βασίλειος 

8. Μπεϊνάς Αντώνιος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Ολύμπιος Αθανάσιος 11. Ριζούλης Στέφανος 

12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σκαπέτης Αντώνιος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αναστασίου Ιωάννης 19. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

22. Ζιούλη Αναστασία 23. Κούκας Γεώργιος 

24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 25. Καλαγιάς Γρηγόριος 

26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

Θέμα 2ο  : Υποβολή πρότασης στο ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) για την χρηματοδότηση του έργου: 

«Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελεί το σημαντικότερο μέσο άσκησης αναπτυξιακής 

πολιτικής. Στο ΠΔΕ εντάσσονται ενέργειες και δράσεις, που εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων φορέων και χρηματοδοτούνται σε βάρος του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Μεταξύ άλλων, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) δύναται να ενταχθούν δαπάνες που 

αφορούν κατασκευές, ανακατασκευές & επεκτάσεις εγκαταστάσεων ή έργων. 

 

Είναι κυρίαρχη επιδίωξη για το Δήμο μας ο ορθολογικός σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων στον Τομέα 

της Πολιτικής Προστασίας, ώστε να προστατέψει τις ζωές και να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές των 

περιουσιών των πολιτών και των δημοτικών υποδομών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από την 

εκδήλωση καταστροφών προερχομένων από φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες. 

 

Ο Δήμος αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κύκλου Πολιτικής 

Προστασίας που περιλαμβάνει την Πρόληψη, την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, τον σχεδιασμό και 

την προετοιμασία για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στον περιορισμό της πιθανότητας να συμβεί ο 

κίνδυνος.  

 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται να υποβληθεί από το Δήμο μας πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου:  

«Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 3.300.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που αφορά  επεμβάσεις προστασίας της κοίτης του χειμάρρου  Αμύρου 

που  διασχίζει τον οικισμό της Αγιάς και την κατασκευή τριών τεχνικών έργων γεφύρωσης του ρέματος για 

την κατάργηση των δύο πολυσύχναστων ιρλανδικών διαβάσεων στο κέντρο του οικισμού της Αγιάς. Το εν 

λόγω έργο θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού της Αγιάς.  

 

Ειδικότερα, στη μελέτη προβλέπονται παρεμβάσεις σε δύο τμήματα του χειμάρρου Αμύρου. Το πρώτο 

τμήμα αναπτύσσεται από τη θέση «Πεζογέφυρες», όπου ο χείμαρρος Άμυρος συμβάλλει με το 

Διαβολόρεμα - η λεκάνη απορροής του οποίου εκτείνεται προς τον οικισμό του Μεταξοχωρίου - μέχρι τη 

θέση των αθλητικών εγκαταστάσεων (Κλειστό Γυμναστήριο-Γήπεδο ποδοσφαίρου Αγιάς) επί της οδού 

Αναπαύσεως.  

 

Στο πρώτο τμήμα προβλέπεται η κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένο 

σκυρόδεμα για την συμπλήρωση – επέκταση των υφιστάμενων σημαντικών έργων διευθέτησης που έχουν 

κατασκευαστεί στο παρελθόν, αποβλέποντας στην προστασία των ανεπένδυτων πρανών, στη διασφάλιση 

της σταθερότητας του δομημένου περιβάλλοντος και την αποτροπή φαινομένων διαβρώσεων – 

καταρρεύσεων  –  καθιζήσεων.  
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Στη θέση της συμβολής των δύο ρεμάτων βρίσκεται η πρώτη ασφαλτοστρωμένη ιρλανδική  διάβαση, η 

οποία εξυπηρετεί την κίνηση μεταξύ των δύο  τμημάτων  του οικισμού που διαχωρίζονται από το ρέμα.  Η 

θέση συγκεντρώνει μεγάλη κυκλοφορία, καθώς εφάπτεται της κεντρικής πλατείας και του σημαντικότερου 

χώρου στάθμευσης του οικισμού. Επίσης, στη θέση αυτή  βρίσκονται σημαντικές χρήσεις γης που έλκουν 

τις μετακινήσεις του τοπικού πληθυσμού, όπως υπηρεσίες του Δ. Αγιάς (ΚΕΠ, ΚΕΦ, Κέντρο Κοινότητας, 

γραφεία Οικονομικής Υπηρεσίας και ΔΕΥΑΑ), καθώς και Σχολεία (Γυμνάσιο, 2ο Δημοτικό Σχολείο, 2ο 

Νηπιαγωγείο). 

 

Η δεύτερη ιρλανδική διάβαση βρίσκεται παραπλεύρως του χώρου, όπου γίνεται η λαϊκή αγορά του 

οικισμού.  Η συγκεκριμένη θέση συγκεντρώνει σημαντική κίνηση γιατί - εκτός της λαϊκής αγοράς - σε 

επαφή με το νότιο όριό της, βρίσκονται οι αθλητικές υποδομές της περιοχής δηλ. το κλειστό γυμναστήριο 

και το γήπεδο ποδοσφαίρου της Αγιάς. 

 

Στο έργο προβλέπεται η κατάργηση των εν λόγω ιρλανδικών διαβάσεων, αποσκοπώντας στην προστασία 

της ζωής των διερχόμενων πολιτών, καθώς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων στην 

περιοχή, εγκυμονεί σοβαρός κίνδυνος παράσυρσης οχημάτων κατά την προσπάθεια διέλευσης από τα 

ορμητικά νερά του χειμάρρου.  

 

Ανάντη της πρώτης ιρλανδικής διάβασης - ήτοι της θέσης συμβολής των δύο ρεμάτων - θα κατασκευαστούν 

δύο τεχνικά (ένα σε κάθε ρέμα) που θα γεφυρώνουν τις κοίτες τους, αντικαθιστώντας έτσι την υφιστάμενη 

ράμπα. Επιπλέον, τεχνικό έργο γεφύρωσης θα κατασκευαστεί πενήντα μέτρα ανάντη της δεύτερης 

υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης στη θέση «Λαϊκή Αγορά», για την αντικατάστασή της. Τα τρία τεχνικά 

θα έχουν πανομοιότυπο φορέα τύπου κλειστού πλαισίου, δύο ανοιγμάτων. Η υιοθέτηση διαμόρφωσης δύο 

ανοιγμάτων γίνεται προκειμένου να διατηρηθούν τα ανοίγματα και συνεπώς τα πάχη των ανωδομών όσο το 

δυνατόν μικρότερα. Αυτό επιβάλλεται  από το μικρό βάθος της κοίτης στην περιοχή της ιρλανδικής 

διάβασης. Πριν και μετά τα τεχνικά προβλέπεται η κατασκευή πλακών πρόσβασης πλάτους 4,00 μ και 

πάχους 0,30 μ. Οι πλάκες εδράζονται από την μία παρειά στο μεταβατικό επίχωμα και από την απέναντι 

παρειά σε ειδικό πρόβολο που εξέρχεται από την διατομή του κιβωτίου κάθε τεχνικού. Η θεμελίωση γίνεται 

με ενιαία πλάκα θεμελίωσης που καταλαμβάνει την έκταση κάθε τεχνικού. Οι συναρμογές με τους 

υφιστάμενους τοίχους  αντιστήριξης της κοίτης γίνονται μέσω των πτερυγοτοίχων. 

 

Το δεύτερο τμήμα του χειμάρρου Αμύρου, όπου γίνονται παρεμβάσεις, αναπτύσσεται από το σημείο 

συμβολής των δύο ρεμάτων παράλληλα με την οδό Αμύρου, συναντά το πρώτο πέτρινο γεφυράκι στη 

συμβολή των οδών Αμύρου – Εθν. Αντίστασης και Κοσμά Αιτωλού και διασχίζει τον οικισμό συναντώντας 

το δεύτερο πέτρινο γεφύρι επί της οδού Αθ. Διάκου και καταλήγοντας στο γεφύρι της οδού Μεγαλοβρύσου 

(συνοικία Α. Γεωργίου).   

 

Στο εν λόγω τμήμα, από τη θέση της συμβολής έως το πρώτο πέτρινο γεφύρι, θα προστατευθούν οι πόδες 

των υφιστάμενων τοίχων με σκυροδέτηση του πυθμένα και κατασκευή στρώσης φθοράς με κολυμβητούς 

λίθους για την μείωση της αναπτυσσόμενης ταχύτητας του νερού.  

 

Στο υπόλοιπο τμήμα θα γίνουν παρεμβάσεις για την επέκταση-συμπλήρωση των  υφιστάμενων τοίχων προς 

τα ανάντη. Για την αποφυγή των εκτεταμένων πλευρικών εκσκαφών αλλά και για την σταθερότητα της 

κατασκευής, θα διαμορφωθεί φορέας ανοικτού πλαισίου από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα κατακόρυφα σκέλη 

του οποίου θα αποτελούν τους τοίχους αντιστήριξης.  Η κατασκευή αυτή δεν επιτρέπει την παραμικρή 

μετακίνηση των εκατέρωθεν εδαφικών όγκων και συνεπώς είναι η ασφαλέστερη για την παρόχθια δόμηση.  

 

Για την ευχερή πρόσβαση κατά μήκος του έργου θα διαμορφωθεί  κατά μήκος του δεξιού πρανούς 

διάδρομος  ελάχιστου πλάτους 2,0 μ. Για να γίνει δυνατή η διαμόρφωση του παραπάνω διαδρόμου, θα 

κατασκευαστούν σε δύο θέσεις τοίχοι αντιστήριξης  μήκους 17,0 και 43,0 μ. 

 

Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα 

επισυναφθεί ως απαραίτητο δικαιολογητικό κατά τη σύνταξη του φακέλου χρηματοδότησης, μέσω της 

ΣΑΕ055 του ΠΔΕ. 
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στη ΣΑΕ055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) για τη χρηματοδότηση του έργου:  «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 3.300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

 

Β. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για 

την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

υλοποίηση των προτεινόμενων προμηθειών.  

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς», είπε στην τοποθέτησή του: «Χρειάζεται να δούμε την αντιπλημμυρική προστασία από μια 

διαφορετική οπτική γωνία. Θα πρέπει η δημοτική Αρχή και το δημοτικό Συμβούλιο να πιέσει τα αρμόδια 

Υπουργεία. Θα πρέπει να ενταθεί η πάλη και η πίεση για να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις και όχι μόνο ως 

προς το χρήμα αλλά και ως προς τον σχεδιασμό. Λέμε βέβαια ότι με τη συγκεκριμένη πρόταση θα λυθούν 

κάποια βασικά προβλήματα και γι’ αυτό θα υπερψηφίσουμε».  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ055, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στη ΣΑΕ055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 

για τη χρηματοδότηση του έργου:  «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

3.300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

 

Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση 

των προτεινόμενων προμηθειών.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 32/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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