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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα Ιουλίου 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. 344/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 10/7/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 344
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
19/10-7-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Χορήγηση σύµφωνης γνώµης για την έκδοση άδειας εκτέλεσης του έργου
“ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ - ΜΑΥΡΙΚΑ”
Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
7:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.17761/5-7-2013 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) Αγραφιώτου Ελένη

16) Τσιούκης Λάµπρος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Ζορµπάς Ιωάννης

3) Γούλας Σωτήριος

18) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Παπαγεωργίου Σταύρος

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

19) Ντελής Ιωάννης

4) Χλαπάνας Ηλίας

5) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Βερίλλης ∆οµήνικος

6) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Σουφλάκος Βασίλειος

6) Γιοβάνης Γεώργιος

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Τσίπρας Εµµανουήλ

7) Τσαντήλας Βασίλειος

8) Κωτούλας Φίλιππος

23) Μακροστέργιος Αθανάσιος

8) Χάρµπας Θωµάς

9) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Παπαδηµητρίου Φώτιος

10) Μουζιούρας Νικόλαος

25) Αρχοντής ∆ηµήτριος

11) Μπατζιάκας Βασίλειος
12) Μπουραζάνης Αθανάσιος
13) Νασιάκου Αλεξάνδρα
14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
15) Σούφλα Ουρανία

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 25), 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 του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε χορήγηση
σύµφωνης γνώµης για την έκδοση άδειας εκτέλεσης του έργου “ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ - ΜΑΥΡΙΚΑ” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του εντεταλµένου δηµ. συµβούλου Αγροτικής Ανάπτυξης,
Επιχειρηµατικότητας και Αξιοποίησης Α.Π.Ε κ. Αθ. Μαρκινού, η οποία έχει ως εξής:
“Σε συνέχεια των έργων αναδασµού στα αγροκτήµατα Αγιοπηγής και Μαύρικα του
∆ήµου Καρδίτσας, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σχεδιάζει την
υλοποίηση παράλληλων έργων αναδασµού στα προαναφερόµενα αγροκτήµατα, στα πλαίσια
του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ-ΜΑΥΡΙΚΑ», για το
οποίο έχει συνταχθεί και η σχετική τεχνική µελέτη.
Το
σχεδιαζόµενο
έργο
περιλαµβάνει
εργασίες
διάνοιξης
δευτερευουσών
αποστραγγιστικών τάφρων συνολικού µήκους 5,6 χλµ., εργασίες διάνοιξης τριτευουσών
τάφρων συνολικού µήκους 33,44 χλµ., εργασίες κατασκευής συµπιεσµένων επιχωµάτων,
εργασίες διάστρωσης των µεταφερόµενων προϊόντων εκσκαφής, καθώς και εργασίες
αµµοχαλικόστρωσης αγροτικών οδών συνολικού µήκους 41, 677 χλµ.. Επιπλέον,
προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών και πιο συγκεκριµένα η κατασκευή εικοσιέξι (26)
προκατασκευασµένων κιβωτοειδών οχετών και δεκαέξι (16) κιβωτοειδών οχετών από
οπλισµένο σκυρόδεµα. Αναφορικά µε τα προϊόντα εκσκαφής που αναµένεται να προκύψουν,
αυτά είτε θα εναποτεθούν και θα διαστρωθούν παραπλεύρως των σχεδιαζόµενων αγροτικών
οδών είτε θα µεταφερθούν και θα χρησιµοποιηθούν για την επίχωση των µικρών
υφιστάµενων ρεµάτων. Ο προϋπολογισµός του έργου, σύµφωνα µε τη συνταχθείσα µελέτη,
ανέρχεται σε 2.115.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%.
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, το σχεδιαζόµενο έργο πρόκειται να συµβάλλει
θετικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών αναφορικά µε την προσβασιµότητα, αλλά και την
αποστράγγιση των αγροτικών εκτάσεων στα αγροκτήµατα Αγιοπηγής και Μαύρικα, τα οποία
περιλαµβάνουν καλλιεργούµενες εκτάσεις 5.610 στρ. και 1.100 στρ. αντίστοιχα και αφορούν
σε 442 και 518 ιδιοκτήτες αντίστοιχα. Επιπλέον, το σχεδιαζόµενο έργο πρόκειται να
συµβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας, η οποία απασχολείται κυρίως στον
πρωτογενή τοµέα, αλλά και στη συγκράτηση των αγροτών στις αγροτικές τους ιδιοκτησίες
και γενικότερα την πλήρη αξιοποίηση της περιοχής µας.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, και δεδοµένου ότι τα αγροκτήµατα Αγιοπηγής και
Μαύρικα βρίσκονται στην περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου Καρδίτσας, εισηγούµαι τη
χορήγηση σύµφωνης γνώµης (βεβαίωσης) για την έκδοση άδειας εκτέλεσης του έργου
«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ-ΜΑΥΡΙΚΑ».
2. To υπ'αριθ. πρωτ. 95939/3-6-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Καρδίτσας
3. Την τεχνική έκθεση του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ-ΜΑΥΡΙΚΑ»
4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων

Αποφάσισε οµόφωνα
Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του για την έκδοση άδειας εκτέλεσης του έργου
«ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ-ΜΑΥΡΙΚΑ», δεδοµένου ότι ο
∆ήµος Καρδίτσας είναι ο φορέας διαχείρισης των υδάτων της περιοχής, στην οποία θα
εκτελεστεί το έργο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε µέρος ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Αρχοντής ∆ηµήτριος, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 344/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

