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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 Απριλίου  του έτους 2014 
και ώρα 15.00 µ.µ, 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’ αριθµ. 213/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
8/15-4-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.: 10873/28-4-2014     

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Παραλαβή µελέτης µε τίτλο “∆ασοτεχνική µελέτη για την αντιµετώπιση 
κατολισθητικών φαινοµένων στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου” 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και 

ώρα 13.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9971/11-4-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου 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) Αναστασίου Απόστολος  14) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  16) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Κωτούλας Φίλιππος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 4) Μαρκινός Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  18) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Ντελής Ιωάννης 

9) Μπατζιάκας Βασίλειος  22) Αρχοντής ∆ηµήτριος 9) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος  23) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα   24) Χάρµπας Θωµάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαγεωργίου Σταύρος    

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 
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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 µελέτης µε τίτλο  
“∆ασοτεχνική µελέτη για την αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στην Τ.Κ Αγίου 
Γεωργίου” και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του ∆/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Ελευθερίου, η οποία έχει ως εξής: 
 
Ιστορικό – Αναγκαιότητα µελέτης 

Στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου της ∆.Ε. Μητρόπολης εξαιτίας των βροχοπτώσεων του 
προηγούµενου χειµώνα, εµφανίσθηκαν κατολισθητικά φαινόµενα, τα οποία αφενός 
προξένησαν ζηµιές στην υφιστάµενη κατάσταση αφετέρου κατέστησαν επικίνδυνα τα σηµεία 
αυτά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους διερχόµενους πεζούς και εποχούµενους. Για 
την αποκατάσταση των ζηµιών αυτών και την άρση της επικινδυνότητας στη θέση αυτή 
κρίθηκε απαραίτητη η σύνταξη σχετικής µελέτης η οποία θα ελάµβανε υπόψη όλα τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. 

 
Ανάθεση – Εκπόνηση Μελέτης  

Τα ανωτέρω ζητήµατα αποτέλεσαν αντικείµενο της ∆ασοτεχνικής µελέτης, η οποία 
εκπονήθηκε από τον κ. Αθανάσιο Θεοκρίτου Γκούρλα, ∆ασολόγο, κάτοχο Μελετητικού 
Πτυχίου Β’ τάξης στην κατηγορία 24 (Μελέτες ∆ασικές) και Αριθµό Μελετητικού Μητρώου: 
13999, µε βάση:  

- Την υπ’ αριθµ. 531/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας περί 
απευθείας Ανάθεσης σύνταξης της ∆ασικής µελέτης µε τίτλο: «∆ασοτεχνική µελέτη για την 
αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου».  

− Τη µε αρ. πρωτ. 3093/246391/13-12-2013 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης της παραπάνω 
απόφασης. 
− Το συµφωνητικό, µε αριθµό 34850/30.12.2013, του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Κων/νου 
Παπαλού και του αναδόχου κ. Αθανασίου Γκούρλα. 

Η αµοιβή της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 2.500 € µε το Φ.Π.Α. και υπάρχει 
εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου. 

Η µελέτη ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα εντός της συµβατικής προθεσµίας και 
υποβλήθηκε στις 04-Φεβρ-2014. Σηµειώνεται ότι εφόσον κατά τη φάση των εγκρίσεων της 
ανωτέρω µελέτης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες 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 
 Στην εν λόγω µελέτη προβλέπεται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από 
συρµατοκιβώτια (serazanneti) στα όρια του διακατεχόµενου δάσους του Αγίου Γεωργίου. Η 
θέση, όπου θα κατασκευαστούν τα συρµατοκιβώτια είναι ακριβώς επάνω από την οικία του 
κ. Ηρακλή Μάστορα. Το µήκος των συρµατοκιβωτίων θα έχει µήκος 35.00 µ. και ύψος 4.0 
µ. 
 
2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων 
 

αποφάσισε οµόφωνα 
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Την παραλαβή της µελέτης µε τίτλο “∆ασοτεχνική µελέτη για την αντιµετώπιση 
κατολισθητικών φαινοµένων στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου”, η οποία εκπονήθηκε από τον κ. 
Αθανάσιο Θεοκρίτου Γκούρλα, ∆ασολόγο, σύµφωνα µε απευθείας ανάθεση µε την υπ’ αριθµ. 
531/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

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

 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 213/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


