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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 11/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 10 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ το 

Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Τεμπών  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9325/04‐09‐15  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και  επιδόθηκε  με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 26 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος   14. Έξαρχος Γεώργιος

2. Τσάτσαρης Χρήστος   15. Κακαγιάννης Χρήστος

3. Τσούγιας Χρήστος   16. Μανώλης Γεώργιος

4. Μπουζέκης Ευθύμιος   17. Κυρίτσης Γεώργιος

5. Νταφούλης Κων/νος   18. Βλάγκας Ιωάννης

6. Τσιαπλές Θωμάς   19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα‐Λύτρα Γεωργία   20. Νικολάου Γεώργιος

8. Ζησάκη Ξανθή   21. Πανάγου Ελευθερία

9. Τσεργάς Κων/νος   22. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

10. Καρατέγος Μιχάλης   23. Μαϊμάρης Δημήτριος

11. Σαϊτης Αστέριος   24. Αργυρίου Ιωάννης

12. Διψάνας Αχιλλεύς   25. Μπίκας Χρήστος

13. Ζάχος Βασίλειος   26. Τζέκας Θωμάς

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 1 ) 
1. Ντόντος Γεώργιος Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

     Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν  και  παρέστησαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών    Κοινοτήτων 
[Κολότυχος  Γεώργιος, Μιχαλάκης  Σ.,  Λαϊνας Αθ.,  Γκανάτσιος Αντ.,  Καραπάνου‐Μαγαλιού Άννα, 
Σεβδαλής  Ελευθέριος,  Μπίκας  Ι.]  καθώς  και  οι    εκπρόσωποι  Τοπικών  Κοινοτήτων  [Λαγούρος 
Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου Ιωάννης, Αβραμούλη Μαρία]. 

   Ο   Πρόεδρος      του δημοτικού συμβουλίου κ.  Τσέτσιλας   ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης  απαρτίας    και  αφού  πρώτα  το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφάσισε  για  τη  συζήτηση  των  εκτός 
ημερήσιας  διάταξης  θεμάτων,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  εισάγοντας  το  θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ  (16ο).  «Επί  αιτήματος  ΤΕΙ  Θεσσαλίας  /  Επιτροπή  Εκπαίδευσης  &  Ερευνών  για 
εγκατάσταση & λειτουργία Μετεωρολογικού Σταθμού στην Τ.Κ. Σπηλιάς» 
Αριθμός   Απόφασης ( 190) 
   



  Το  ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  /  Επιτροπή  Εκπαίδευσης  και  Ερευνών,  στο  αριθ.  2487/22‐07‐2015 
έγγραφό του, αναφέρει τα εξής: 
  Στο  πλαίσιο  του  Ερευνητικού  Προγράμματος  με  τίτλο  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΝΟΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ,  ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΔΑΤΙΝΩΝ  ΠΟΡΩΝ  ΜΕ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΥΝΑΜΙΚΗ  – 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΤΗ  ΛΕΚΑΝΗ  ΑΠΟΡΡΟΗΣ  ΤΗΣ  ΛΙΜΝΗΣ  ΚΑΡΛΑΣ»,  το  οποίο 
χρηματοδοτείται  και  εκπονείται  στο  πλαίσιο  των  εργασιών  του  ερευνητικού  προγράμματος 
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  ΙΙΙ:  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ  ΣΤΑ  ΤΕΙ»  πρόκειται  να  εγκατασταθούν 
αυτόματοι  τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί  εντός  της λεκάνης απορροής  της Κάρλας. Οι 
μετρήσεις  των  σταθμών  θα  αξιοποιηθούν  στο  πλαίσιο  των  εργασιών  του  ερευνητικού 
προγράμματος και μπορούν να είναι διαθέσιμα στο Δήμο και στο κοινό. 
  Μετά  από  μελέτη  εγκατάστασης  των  μετεωρολογικών  σταθμών  έχει  επιλεγεί  η 
ευρύτερη περιοχή του χωριού Σπηλιά, ως πιθανή θέση εγκατάστασης σταθμού. Ο συνεργάτης 
μας  Δρ.  Παντελής  Σιδηρόπουλος  από  το  τμήμα  Πολιτικών  Μηχανικών  του  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας  (εταίρος του ερευνητικού προγράμματος) είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τ.Κ. 
Σπηλιάς.  Σε συνέχεια της συνάντησης αυτής θα θέλαμε να αιτηθούμε άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας  μετεωρολογικού  σταθμού  στο  κοινοτικό  κατάστημα  του  χωριού  Σπηλιά.  Η 
εγκατάσταση του μετεωρολογικού σταθμού θα γίνει από την ομάδα του ερευνητικού έργου και 
η συντήρηση και λειτουργία του θα βαρύνει το ερευνητικό πρόγραμμα και τους εταίρους του 
έργου. 
  Στην  από  7‐8‐15  συμπληρωματική  επιστολή  του  το  ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  μετά  και  από 
επικοινωνία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, διευκρινίζει ότι για την εγκατάσταση του 
σταθμού  στο  Δήμο  μας  απαιτούνται  τα  εξής:  τοποθέτηση  σιδηροδοκού  ύψους  περίπου  δύο 
μέτρων, ώστε να στερεωθεί ο 3‐4 κιλών σταθμός, βάση στήριξης της σιδηροδοκού στο έδαφος ή 
σε κάγκελα  (εφόσον υπάρχουν) με δαγκάνες.  Σε σχετικά κοντινή απόσταση  (ενδεχομένως στο 
ίδιο  κτίριο)  θα  τοποθετηθεί  κονσόλα  που  λαμβάνει  δεδομένα  από  το  σταθμό  ασύρματα  και 
δίπλα στην κονσόλα Η/Υ για την αποθήκευση των δεδομένων. 
  Κατόπιν  των  ανωτέρω  και  της  σύμφωνης  γνώμης  του  Τ.Σ.  Σπηλιάς  (απόφαση  Τ.Σ. 
1/2015)  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ    την  έγκριση  του  αιτήματος  του  ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  –  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΩΝ,  για  εγκατάσταση  και  λειτουργία  μετεωρολογικού  σταθμού  στο 
κοινοτικό κατάστημα Σπηλιάς. 
  Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

Το  Δ.Σ.    λαμβάνοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  των  άρθρων  65  Ν.3852/2010,  του 
Ν.3463/2006,  την  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  απόφαση  του  Τ.Σ.  Σπηλιάς  και  μετά  από 
διαλογική συζήτηση   

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 
  Την έγκριση του αιτήματος του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ, 
για εγκατάσταση και λειτουργία μετεωρολογικού σταθμού στο κοινοτικό κατάστημα Σπηλιάς. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 190/2015 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι  συντάχθηκε  το  πρακτικό  αυτό,  υπογράφεται  από  όλα  τα  παρόντα  μέλη  του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                          (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 
Τσέτσιλας Δημ. 


