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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µήνα Φεβρουαρίου  του έτους 
2013 και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  
(υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 25/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 21/2/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25 

 

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
5/21-2-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

          Αριθ. Πρωτ.: 4940/25-2-2013   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Παραλαβή της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Αµµοληψίες σε 
επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου Καρδίτσας”. 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και 

ώρα 8:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4266/15-2-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  15) Σούφλα Ουρανία 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Χλαπάνας Ηλίας 2) Μουζιούρας Νικόλαος 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Βερίλλης ∆οµήνικος 3) Νασιάκου Αλεξάνδρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  18) Γεννάδιος Ιωάννης 4) Τσιούκης Λάµπρος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Ντελής Ιωάννης 5) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 6) Σουφλάκος Βασίλειος 

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Τέγος Χρήστος  

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Γιοβάνης Γεώργιος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  25) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  26) Τσαντήλας Βασίλειος  

13) Παπαγεωργίου Σταύρος  27) Χάρµπας Θωµάς  

14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 27), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------    

  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε παραλαβή της µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου “Αµµοληψίες σε επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου 
Καρδίτσας” και αφού έλαβε υπόψη: 
 

1.Την εισήγηση του ∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ελευθερίου Βάϊου η 
οποία έχει ως εξής: 
“Ιστορικό – Αναγκαιότητα µελέτης 

Στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου Καρδίτσας, υφίσταται ένα εκτεταµένο δίκτυο 
αγροτικής και δηµοτικής οδοποιίας, το οποίο εξυπηρετεί τις µεταφορικές ανάγκες των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, συνδέοντας τους γύρω οικισµούς µε τις αγροτικές 
περιοχές του ∆ήµου.  

Λόγω της µεγάλης έκτασης του οδικού δικτύου, καθίσταται συχνά ιδιαίτερα δύσκολη η 
τακτική συντήρησή του σε όλο του το εύρος, µε αποτέλεσµα πολλά τµήµατα του δικτύου να 
βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Η δυσχερής αυτή κατάσταση πολλών τµηµάτων του οδικού 
δικτύου επιδεινώθηκε αισθητά µετά και την πρόσφατη εκτεταµένη περίοδο βροχοπτώσεων, 
γεγονός που επιβάλλει την άµεση αποκατάσταση της λειτουργικότητας των οδικών αυτών 
τµηµάτων.  

Σηµειώνεται ότι η συντήρηση του δικτύου αγροτικής και δηµοτικής οδοποιίας 
πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Καρδίτσας µέσω ιδίων πόρων και 
αποτελεί µια σηµαντική οικονοµική δαπάνη. Έχοντας όµως υπόψιν την τρέχουσα έλλειψη 
οικονοµικών πόρων του ∆ήµου, αλλά και την άµεση ανάγκη εκτέλεσης των 
προαναφερόµενων εργασιών συντήρησης, καθίσταται επιτακτική η εκτέλεσή τους µε όσο το 
δυνατόν οικονοµικότερο τρόπο. Επιπλέον, δεδοµένου ότι το κόστος προµήθειας των 
απαιτούµενων υλικών (αµµοχάλικα κλπ.) για τις εργασίες συντήρησης του δικτύου είναι 
ιδιαίτερα υψηλό, απαιτείται η εφαρµογή άλλων λύσεων και ειδικότερα η εξόρυξη των 
απαιτούµενων υλικών από επιλεγµένες θέσεις στο ∆ήµο Καρδίτσας.   
Ανάθεση – Εκπόνηση Μελέτης  

Η σχεδιαζόµενη αυτή δράση αποτέλεσε το αντικείµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Έργου «ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ», η οποία εκπονήθηκε από την κα Αλεξίου Ελένη, Πολιτικό Μηχανικού, κάτοχο 
Μελετητικού Πτυχίου κατηγορίας 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες και Αριθµό Μελετητικού 
Μητρώου: 22020, µε βάση: 
− Την υπ’ αριθµ. 408/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας 

περί απευθείας Ανάθεσης σύνταξης της µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
της επικεφαλίδας. 

−−−− Τη µε αρ. πρωτ. 2393/181884/14-9-2012 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της παραπάνω 
απόφασης. 

−−−− Το συµφωνητικό, µε αριθµό 26284/2-11-2012, του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Κων/νου 
Παπαλού και της αναδόχου κας Αλεξίου Ελένης. 

Η αµοιβή της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 4.900 € µε το Φ.Π.Α. και υπάρχει 
εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 
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Η µελέτη ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα εντός της συµβατικής προθεσµίας και 
υποβλήθηκε στις 25-1-2013. Σηµειώνεται ότι εφόσον κατά τη φάση των εγκρίσεων της 
ανωτέρω µελέτης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος απαιτηθούν συµπληρώσεις ή 
τροποποιήσεις της ανωτέρω µελέτης, αυτές θα πραγµατοποιηθούν από την ανάδοχο χωρίς 
καµία επιπλέον αποζηµίωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 του Ν. 3316/2005. 
Αντικείµενο µελέτης 

Η υποβληθείσα µελέτη εντοπίζει και αξιολογεί πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 
την υλοποίηση του σχεδιαζόµενου έργου «ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» και προτείνει τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση των παραπάνω 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ειδικότερα, διερευνά περιβαλλοντικά τη λήψη φερτών υλών 
και κυρίως άµµου και αµµοχαλίκου από την κοίτη του ποταµού Καράµπαλη και την κοίτη του 
ποταµού Καλέντζη και πιο συγκεκριµένα σε έξι (6) επιλεγµένες θέσεις, πέντε (5) και µία (1) 
αντίστοιχα, κατά µήκος της κοίτης των δύο ποταµών, όπου παρατηρείται υψηλή 
συγκέντρωση ιζηµάτων και φερτών υλών. 

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε την υποβληθείσα µελέτη, το προτεινόµενο έργο τόσο 
κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του δε δύναται να προκαλέσει δυσµενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά αντιθέτως αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις για την 
ευρύτερη περιοχή, καθώς: 
−−−− στοχεύει στην «ανακούφιση» της κοίτης των ποταµών, όπου παρατηρείται αυξηµένη 

συγκέντρωση φερτών υλικών, 
−−−− στην αποκατάσταση της φυσικής ροής µε τη διατήρηση του αρχικού πυθµένα και των 

φυσικών κλίσεων της όχθης, 
−−−− στην παρεµπόδιση φαινοµένων διάβρωσης της κοίτης και εµφάνισης πληµµυρικών 

φαινοµένων τόσο στις θέσεις αυτές όσο και στα κατάντη, όπως π.χ. στη συµβολή του 
ποταµού Καράµπαλη µε τον ποταµό Καλέντζη, 

−−−− στην αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων κατά τη χρήση του νερού για άρδευση εξαιτίας 
της παρουσίας εδαφικών υλικών, καθώς και 

−−−− στη διάθεση των εδαφικών υλικών που θα ληφθούν κατά την υλοποίηση του 
σχεδιαζόµενου έργου για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο αγροτικό και δηµοτικό 
οδικό δίκτυο της περιοχής µελέτης,, γεγονός που θα συµβάλλει στην αποκατάσταση της 
προσβασιµότητας και την επίλυση των προβληµάτων κυκλοφορίας. 

Όσον αφορά τα µέτρα αντιµετώπισης πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτά 
επικεντρώνονται κυρίως στη φάση υλοποίησης των επιµέρους εργασιών και συνιστούν στις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως: 
−−−− στην οργάνωση του εργοταξίου µε σκοπό την πρόληψη και αποφυγή επιπτώσεων, 
−−−− στην προστασία του εδαφικού προφίλ και την αποφυγή τραυµατισµού του, 
−−−− στην κατάλληλη διάθεση περίσσειας των προϊόντων εκσκαφής, 
−−−− στην τήρηση ωραρίου εργασιών κοντά σε κατοικηµένες περιοχές, διαβροχή των δρόµων 

και κατάλληλη σήµανση και φωτισµός, 
−−−− στην προστασία των επιφανειακών υδάτων και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, 
τα οποία µπορούν να περιορίσουν σηµαντικά τους κινδύνους προσωρινής ή µόνιµης 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος.”   
 
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
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                                              Αποφάσισε οµόφωνα 
 

Την παραλαβή της µελέτης “Αµµοληψίες σε επιλεγµένες περιοχές του ∆ήµου Καρδίτσας”, 
ποσού 4.900 € µε Φ.Π.Α., σύµφωνα και µε την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι κ.κ Αρχοντής, Τσαντήλας και Γιοβάνης, λόγω αποχώρησής τους από τη 
συνεδρίαση. 

 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 25/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 


