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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 31-10-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 17ο:

Έγκριση της μελέτης: «Τοπογραφικές εργασίες Δήμου Αγιάς».

Στην Αγιά, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14509/27-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
15. Μασούρας Γεώργιος
16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαρκάλης Χρήστος
21. Σμυρλής Βασίλειος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μπάτσικας Βασίλειος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος
(Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο
Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο
Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και
η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης
τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
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Έγκριση της μελέτης: «Τοπογραφικές εργασίες Δήμου Αγιάς».

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Μπαρτζώκα Αθανασία, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Με την υπ’ αριθμ. 70/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω6Ι-Ο5Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Τοπογραφικές εργασίες Δήμου Αγιάς»
στη μελετήτρια Ντρογκούλη Κερασία του Αθανασίου, κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 16,
Μελετών Τοπογραφίας και χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 2013.
Το έργο αφορά στην εκπόνηση της μελέτης για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την
αποτύπωση δημοτικών ακινήτων του Δήμου Αγιάς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρα
μελετών, για διοικητικές αποβολές λόγω καταπατήσεων δημοτικών εκτάσεων, για τη σύνταξη
συμβολαίων και για την εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου.
Συγκεκριμένα η μελέτη αφορά τις παρακάτω Τοπογραφικές εργασίες:
1. Αποτύπωση του υπ’ αριθμ 213 κληροτεμαχίου Διανομής Πρινιάς 1939 καθώς και των
καταπατημένων εκτάσεων του προκειμένου να προβεί ο Δήμος στις διαδικασίες διοικητικής
αποβολής.
2. Αποτύπωση του καταπατηθέν κοινοτικού μονοπατιού Μεταξοχωρίου που διέρχεται μεταξύ των
ιδιοκτησιών των κκ Χατζηγώγου, Χρήστου και Πέππας προκειμένου να προβεί ο Δήμος στις
διαδικασίες διοικητικής αποβολής.
3. Αποτύπωση παλαιού μονοπατιού Αγιάς και συγκεκριμένα Τοπογραφικά Διαγράμματα Π1,Π2
και Π3, Μετρήσεις – Επίλυση οδεύσεων, Πολυγωνομετρικό Δίκτυο για την εκπόνηση της
μελέτης «Ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της Αγιάς»,
4. Αποτύπωση Οδού Αγιοκάμπου – Αγιάς προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην εκπόνηση της
Κυκλοφοριακής μελέτης της Αγιάς.
5. Αποτύπωση της ιδιοκτησίας Μπαλογιάννη και Δημοτικής έκτασης στην θέση «Βρυσοπούλα»
στη Μελιβοία προκειμένου να προβεί ο Δήμος στις διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
για την διαπλάτυνση του δρόμου ώστε να υπάρξει η δυνατότητα διέλευσης του λεωφορείου και
την διευκόλυνση μετακίνησης των κατοίκων.
6. Αποτύπωση του κεντρικού κοινοτικού δρόμου Μελιβοίας που διασχίζει το χωριό από την
είσοδό του από την πόλη της Αγιάς μέχρι την πλατεία «Νταλά» για την εκπόνηση της μελέτης
«Ανάπλαση εισόδου και Κ/Χ στην Τ.Κ. Μελιβοίας.
Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
του Δήμου Αγιάς, ενέκρινε και θεώρησε την μελέτη «Τοπογραφικές εργασίες Δήμου Αγιάς»
προκειμένου να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης
της μελέτης, έχοντας υπόψη:
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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 από 24-04-2013 σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
3. Τη συνημμένη βεβαίωση του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας περί επάρκειας της μελέτης και
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις
4. Τα στοιχεία της μελέτης.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας τη μελέτη: «Τοπογραφικές εργασίες
Δήμου Αγιάς», η οποία συντάχθηκε από τη μελετήτρια Ντρογκούλη Κερασία και θεωρήθηκε από το
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του
Δήμου Αγιάς».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Θα ήθελα στην εισήγηση της Υπηρεσίας να αναφέρεται όλο το
ιστορικό και όλες οι εργασίες. Είναι καλό να γράφονται όλα αυτά ώστε να μπορούμε να
διαμορφώσουμε άποψη, αλλά και να γνωρίζουμε τη ακριβώς προβλέπει η μελέτη. Αν υπήρχαν όλα
αυτά πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα να εγκρίνουμε την εισήγηση. Για το λόγο αυτό θα
καταψηφίσω».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 171/1987,
- τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 περί: «Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
- την υπ’ αριθμ. 70/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ8Ω6Ι-Ο5Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Αγιάς, με θέμα: "Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης: «Τοπογραφικές
εργασίες Δήμου Αγιάς»",
- τη βεβαίωση του Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας περί επάρκειας της μελέτης και
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ,
- τα στοιχεία της μελέτης: «Τοπογραφικές εργασίες Δήμου Αγιάς»,
- τις διευκρινήσεις και τα απαραίτητα στοιχεία, αναφορικά με τις εργασίες που προβλέπονται από
τη μελέτη, που δόθηκαν στο Σώμα από την εισηγήτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών,
- την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Καλαγιά Γρηγόριου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη μελέτη: «Τοπογραφικές εργασίες Δήμου Αγιάς», η οποία συντάχθηκε από τη
μελετήτρια Ντρογκούλη Κερασία και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγιάς.
Μειοψήφισε o επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον» κ.
Καλαγιάς Γρηγόριος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 179/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 3 από 4

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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