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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
8/2017
από το πρακτικό της 1ης/ 30.01.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 5ο :

Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Βελίκας.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 30.01.2017, ώρα 18:00
(6:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 367/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Ζιούλη Αναστασία
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Αναστασίου Ιωάννης
24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Σκαπέτης Αντώνιος
27. Μπεϊνάς Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος
Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 5ο :

Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Βελίκας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
«Με το υπ’ αριθ. οικ7608/9-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας της Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας
ζητείται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για τη Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος
Βελίκας που υποβλήθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς. Συνημμένα αποστέλλεται θεωρημένη η σχετική μελέτη που
συντάχθηκε για το σκοπό αυτό.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Α.2.3 του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ Α΄/94/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και
ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»: «Για τον
καθορισμό των οριογραμμών απαιτείται γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, σε χρονικό
διάστημα ενός μηνός από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Εντός της προθεσμίας αυτής ο Δήμος ή η
Κοινότητα υποχρεούται να προβεί σε ανάρτηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του παρόντος νόμου τοπογραφικού διαγράμματος. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία
παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές χωρίς τη γνώμη αυτή».
Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω μελέτη, αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση της ροής στο υπό
οριοθέτηση τμήμα με σκοπό:
α) Να ελεγχθεί, αρχικά, αν είναι σε θέση να παραλάβει με ασφάλεια την απαιτούμενη πλημμυρική παροχή και
β) Να προσδιοριστούν τα όρια της κατακλυσμένης επιφάνειας μέσα στην κοίτη, τα οποία θα αποτελέσουν τον
βασικό οδηγό στην τελική οριοθέτηση του ρέματος.
Το ρέμα οριοθετείται από την εκβολή του προς τα ανάντη σε μήκος 558μ. Το μήκος οριοθέτησης καλύπτει
εξολοκλήρου το μήκος που το ρέμα διασχίζει τον οικισμό. Στο οριοθετούμενο τμήμα δεν εντοπίζονται
φαινόμενα διάβρωσης πρανών, απόθεσης φερτών υλικών ή μετατόπισης της κοίτης.
Σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης η γεωμετρία της κοίτης κρίνεται επαρκής για την παραλαβή της
πλημμυρικής παροχής. Εξαίρεση αποτελεί το τελευταίο τμήμα των 160μ, όπου παράπλευρα του ρέματος
υπάρχουν κατοικίες και το φυσικό ανάγλυφο δεν εξασφαλίζει υψομετρική διαφορά μεταξύ κοίτης και όχθης.
Τα μέτρα που προτείνονται για τη βελτίωση των συνθηκών ροής είναι η κατασκευή πλευρικών
συρματοκιβωτίων στα πρώτα 80μ της αριστερής οριογραμμής της κοίτης, τα οποία θα προστατέψουν τα τοιχία
των περιφράξεων από υποσκαφή και συνεπώς κατάρρευση. Αντίστοιχα στη δεξιά οριογραμμή και στα πρώτα
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80μ θα κατασκευαστεί τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα συγκρατήσει την παροχή. Ο χώρος πίσω από
το τοιχίο θα επιχωθεί ως τα όρια των ιδιοκτησιών, ώστε να διαχωριστούν από τη ροή του ρέματος. Στα
επόμενα 80μ της δεξιάς οριογραμμής θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια σε επαφή με τους υφιστάμενους
μαντρότοιχους για την προστασία τους από υποσκαφή. Τα συρματοκιβώτια θα πληρωθούν από λίθους
συλλεκτούς ή λατομείου, θα έχουν συνολικό ύψος 2,0μ και θα τοποθετηθούν κλιμακωτά. Το πρώτο
συρματοκιβώτιο θα έχει πλάτος 1,5μ και ύψος 1,0μ, ενώ το δεύτερο θα έχει ύψος και πλάτος 1,0μ. Το τοιχίο
θα έχει ύψος 2,0μ πάνω από τον πυθμένα και πάχος κορμού 0,60μ.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η οριοθέτηση γίνεται μέσω πολυγωνικών γραμμών - μία για κάθε όχθη –
αποκλειστικά με βάση τις υδραυλικές συνθήκες ροής. Οδηγός για τη χάραξη της πολυγωνικής γραμμής
αποτελεί η γραμμή της στέψης των πρανών. Οι οριογραμμές μαζί με τις συντεταγμένες των κορυφών τους
εμφανίζονται στην Οριζοντιογραφία της μελέτης.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Α. Να γνωμοδοτήσετε θετικά για τη Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Βελίκας, σύμφωνα με την
εκπονηθείσα μελέτη που θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Β. Να εξουσιοδοτήσετε το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού
εγγράφου».

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος
Τριανταφύλλου είπε στην τοποθέτησή του:
«Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ το θέμα σοβαρό, αλλά όχι σοβαρή την αντιμετώπισή του. Έχουν οριοθετηθεί
ρέματα στην περιοχή μας, μικρότερης σημασίας και μερικά ήδη οριοθετημένα. Σήμερα λοιπόν που
ολοκληρώθηκε ή βαίνει προς την ολοκλήρωσή της η πολεοδόμησης της Βελίκας, εμείς ανακαλύπτουμε
τώρα ότι το ρέμα δεν έχει οριοθετηθείς; Και δεν το ανακαλύπτει ο δήμος, το ανακαλύπτει, το προτείνει και
κινεί το θέμα η ΔΕΥΑ. Με ποια διαδικασία. Που το ανέθεσε, πως και σε ποιόν; Ποια είναι η μελέτη, τι μας
λέει; Αν διαβάσει κάποιος την εισήγηση θα δει ότι το μισό της αναφέρεται σε κάποια τεχνικά έργα.
Προφανώς για την εκτέλεση αυτών των τεχνικών έργων έρχεται το θέμα για συζήτηση και όχι για αυτή
καθ’ αυτή την οριοθέτηση. Νομίζω ότι η οριοθέτηση ρεμάτων, που διασχίζουν οικισμούς και μάλιστα
παραλιακούς, είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και με την έννοια αυτή και να πάρουμε
εμείς μια τέτοια απόφαση θεωρώ ότι εύκολα μπορεί αυτή να προσβληθεί. Διαφωνώ με το πνεύμα της
εισήγησης και εγώ προσωπικά το καταψηφίσω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν απαιτείται οριοθέτηση του
ρέματος. Αλλά η διαδικασία και η προχειρότητα με την οποία το αντιμετωπίζετε δεν με βρίσκει
σύμφωνο».
Ο Δήμαρχος Αντώνιος Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του:
«Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια σύγχυση και θα έχουμε πάλι τα ίδια που είχαμε με την οριοθέτηση του
ρέματος «Πουρί» στον Αγιόκαμπο. Η διαδικασία η οποία προβλέπεται είναι συγκεκριμένη. Υποβάλλεται
από τον Φορέα που ενδιαφέρεται μια πρόταση. Το εκάστοτε δημοτικό Συμβούλιο δεν παίρνει απόφαση,
αλλά γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά. Δεν χρειάζεται να γίνει ανάρτηση πουθενά, γιατί αυτό θα γίνει στη
συνέχεια, δεν γίνεται σ’ αυτή τη φάση. Δεν είναι το δημοτικό Συμβούλιο το αποφασιστικό όργανο. Εμείς
γνωμοδοτούμε. Δεν παίρνουμε, εμείς απόφαση σήμερα, για το εάν θα οριοθετηθεί εκεί ή εάν θα
μεταφερθεί η γραμμή οριοθέτησης αριστερά ή δεξιά. Είναι κάτι που θα γίνει στη συνέχεια. Πιστεύω ότι
έγινα κατανοητός».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου,
- το άρθρο 3, παρ. Α.2.3 του Ν.4258/2014 (Α΄94) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
- το υπ’ αριθ. οικ7608/9-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας της Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας
Θεσσαλίας,
- τη Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Βελίκας, σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη που
θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
- την τοποθέτηση του Αθανάσιου Τριανταφύλλου, δημοτικού συμβούλου της δημοτικής παράταξης
«Δώτιον Πεδίον»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Γνωμοδοτούμε θετικά για τη Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Βελίκας, σύμφωνα με την
εκπονηθείσα μελέτη που θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο της παρούσας.
Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού
εγγράφου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 8/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

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

