
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   

ΔΗΜΟΣ  ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Α π ό σ π α σ μ α  

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμό 17/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ελασσόνας. 

 

Αριθμ. Απόφασης 211/2015 

                    Π ε ρ ί λ η ψ η 

«Έγκριση παράταση της συμβατικής 

προθεσμίας εκπόνησης της «Μελέτης 

αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Δολίχης». 

 

Στην Ελασσόνα σήμερα την 18
η
 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα 

της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Καταστήματος συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Ελασσόνας, μετά από την υπ’ αριθμό 20085/14-8-2015 γραπτή πρόσκληση του 

Προέδρου η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 

σαράντα  ενός (41) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένας (31): 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Αβρανάς Δημήτριος 1. Βακράτσας Νικόλαος 

2. Βαρνάς Βασίλειος 2. Αντωνίου Δημήτριος 

3. Γιαννούλας Γεώργιος 3. Γεροφωκάς Αθανάσος 

4. Γκατζιούρας Αναστάσιος 4. Έξαρχος Δημήτριος 

5. Μάντζου Ελένη 5. Καφφέ – Ρέϊκου Γαρυφαλλιά 

6. Γκουνός Δημήτριος 6. Δραγατσίκης Ιωάννης 

7. Γκουτζουρέλας Νικόλαος 7. Συνάπαλος Ιωάννης 

8. Ιγγλέζος Κωνσταντίνος 8. Γκέκας Ιωάννης  

9. Καλιακούδας Αθανάσιος 9. Παληογιάννης Νικόλαος 

10. Καραγιάννης Κωνσταντίνος 10. Τσουκαρέλας Νικόλαος 

11. Καραγκόγκος Φώτιος  

12. Καρκαβανίδου – Σκρέτα Ευφροσύνη  

13. Κατσαβός Χαρίσιος  

14. Κωτούκας Ηλίας  

15. Λέκκας Δημήτριος  

16. Μπαλούκας Διονύσιος  

17. Μπίσμπας Αντώνιος  

18. Νάνος Ιωάννης  

19. Παναγιώτου Ευάγγελος  

20. Παπαευθυμίου Γεώργιος  

21. Πασχόπουλος Γεώργιος  

22. Πετσέτας Γεώργιος  

23. Προβίδα – Χαρίτου Χρυσούλα  

24. Σαπουνάς Ιωάννης  

25. Σδάνης Γεώργιος  

26. Σερετίδης Ανέστης  

27. Στούπας Αστέριος  

28. Τζιουμακλής Ιπποκράτης  
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29. Μουλτσιάς Βασίλειος  

30. Φακής Ιωάννης  

31. Χαλκίδης Ιωάννης  

 

Με την παρουσία του Δημάρχου κ. Νικολάου Ευαγγέλου. 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ανέστη Σερετίδη για την ανάπτυξή 

του. 

Ο κ. Σερετίδης, αφού πήρε το λόγο, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου το υπ’ αριθμό 53585/24-7-2015 έγγραφο του Δήμου Λαρισαίων (Τμήμα 

Νέων Έργων) με το οποίο, ως Επιβλέπουσα Υπηρεσία και μετά από επιτόπια 

αυτοψία, ζητά από τον ανάδοχο μελετητή την διερεύνηση εναλλακτικής από την 

προτεινόμενη λύσης, στο πλαίσιο εκπόνησης της «Μελέτης αντιπλημμυρικής 

προστασίας Τ.Κ. Δολίχης», για την καλύτερη και οικονομικότερη επίλυση του 

τεχνικού προβλήματος. 

Με το ίδιο έγγραφο η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εισηγείται την παράταση της 

συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης έως 10-9-2015 ώστε να 

παραδοθεί η νέα πρόταση του μελετητή. 

Ο Δ.Σ. κ. Γεώργιος Πασχόπουλος, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι η ενημέρωση για 

την ανάθεση εκπόνησης των μελετών είναι ελλιπής (ανάδοχοι μελετητές, 

απαιτούμενες δαπάνες κλπ), ότι υπάρχουν καταγγελίες μελετητών που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου αναφορικά με τις εν λόγω αναθέσεις και ότι 

για τους λόγους αυτούς η παράταξή του διατηρεί τις επιφυλάξεις της επί του 

θέματος. 

Ο Δ.Σ. κ. Δημήτριος Γκουνός, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι η παράταξή του 

διαφωνεί διότι οι ανάδοχοι μελετητές που επιλέχθηκαν δεν ασκούν τη δραστηριότητά 

τους στον Δήμο Ελασσόνας. 

Ο Δ.Σ. κ. Βασίλειος Βαρνάς, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι η καταγγελία του 

εκπροσώπου των μηχανικών της περιοχής του Δήμου εντάσσεται στο πλαίσιο της 

υπεράσπισης των συμφερόντων του κλάδου. 

Ο Δ.Σ. κ. Δημήτριος Αβρανάς, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι αν και η παράταξή του 

για λόγους αρχής καταψηφίζει τις απευθείας αναθέσεις έργων, μελετών προμηθειών 

κλπ, εντούτοις σε επόμενα στάδια της διαδικασίας υλοποίησής τους παίρνει κάθε 

φορά συγκεκριμένη θέση ανάλογα και με την ενημέρωση που έχει. 

Ο κ. Δήμαρχος, αφού πήρε το λόγο, είπε ότι οι δημοτικές παρατάξεις είναι 

ενήμερες για όλες τις αναθέσεις τόσο λόγω της δημοσιότητας που παίρνουν οι 

σχετικές αποφάσεις (διαδικτυακή ανάρτηση) όσο και λόγω της συμμετοχής των 

εκπροσώπων τους στα αρμόδια όργανα. Σε κάθε περίπτωση, θα ληφθεί μέριμνα ώστε 

η ενημέρωση να είναι καλύτερη και ευχερέστερη. Τέλος, οι καταγγελίες στις οποίες 

έγινε αναφορά έγιναν για λόγους εντυπωσιασμού από τον εκπρόσωπο των 

μηχανικών και δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία δόθηκαν οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις μετά το τέλος της οποίας ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 

σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε γνώση του υπ’ αριθμό 53585/24-7-2015 

εγγράφου του Δήμου Λαρισαίων (Τμήμα Νέων Έργων) και έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της «Μελέτης 

αντιπλημμυρικής προστασίας Τ.Κ. Δολίχης» έως 10-9-2015 για τους 

λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση. 

2. Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Δημητρίου Γκουνού και Ελένης Μάντζου για 

τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του κ. Γκουνού. 

3. Με τις επιφυλάξεις των Δ.Σ. κ.κ. Γεωργίου Πασχόπουλου, Κωνσταντίνου 

Ιγγλέζου, Αθανασίου Καλιακούδα, Ιωάννη Νάνου, Γεωργίου Πετσέτα και 

Ιπποκράτη Τζιουμακλή για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση 

του κ. Πασχόπουλου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  αριθμό 211/2015. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφθηκε από όλα τα παρόντα μέλη. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

  ΜΠΙΣΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                                       ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ   

                  

Ακριβές απόσπασμα 

                                     Ελασσόνα την ίδια ημέρα 

                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 

                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
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