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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 6/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις  03 του μήνα Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική «δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά ς » 
συνεδρίαση , στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 2496/30-03-20  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 
6 του Ν. 4172/2013. 

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  ( 14 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  2. Κακαγιάννης Χρ. 

3. Μητσογιάννης νικ.  4. Καραναστάσης Αθανάσιος 

5. Νικολάου Γεώργιος  6. Σίμος Βασ. 

7. Ζαρδούκας Κων.  8. Τόπη - Σαΐτη Ζωή 

9. Γκατζόγιας Παναγιώτης  10. Βλάχος Αθαν. 

11. Κρικώνης Χρ.  12. Μαϊμάρης Δημ. 

13. Γκανάτσιος Ζήσης   14. Ντόντος Γεωργ. 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 13 ) 

1. Κολλάτος Κων/νος  8. Ανδρέου Νικ. 

2. Τσεργάς Κων/νος  9. Κοντογιάννης Ιωα.  

3. Ζησάκη Ξανθή  10. Νταναβάρα Αργυρή 

4. Σαϊτης Αστέριος  11. Τσούγιας Χρήστος 

5. Διψάνας Αχιλλεύς  12. Κωστή Μαρία   

6. Αργυρίου Ιωάννης  13. Χαδουλός Κων. 

7. Καρατέγος Μιχάλης   

  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας  [*Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 της Πράξης Νομ. Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 75/30.03.2020 τ. Α’) έως τις 31 Μαΐου 2020, η δια περιφοράς  σύγκληση των δημοτικών 
και περιφερειακών συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του ½ των μελών του οικείου 
συμβουλίου],  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης 
για συζήτηση.   

 
ΘΕΜΑ (1ο) «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου στη γέφυρα Συκουρίου-Όσσας»  
Αριθμός   Απόφασης ( 41) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος. 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη: 
α) την από 10-10-2019 ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Όσσας, όπου 
προτείνεται άμεσος καθαρισμός του ρέματος ΣΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ στο ύψος της γέφυρας που ενώνει 
το Συκούριο με την Όσσα     
β) την από 10-12-2019 επιστολή του κ. Κατσιάνη Δημητρίου, πρώην αντιδημάρχου του δήμου 
Νέσσωνος, όπου αναφέρεται αναλυτικά η αναγκαιότητα καθαρισμού του ρέματος 
γ) την προφορική συναίνεση του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου Συκουρίου κ. Γκουντή 
Μιχάλη, από τον οποίο ζητήθηκε απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία αναμένεται να 
παρθεί την Παρασκευή 3-4-2020, όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος κ. Γκουντής 
δ) ότι, ο καθαρισμός του ρέματος ΣΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί από 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχοντας εκδοθεί και άδεια απαλλαγής μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όμως λόγω έλλειψης χρηματοδότησης δεν πραγματοποιήθηκε 
ε) την από 23-3-2020 αίτηση του αναδόχου περί καθαρισμού 
στ) την αριθ. πρωτ. 3338/11-6-2019 έγκριση απαλλαγής. 
 
Εν συνεχεία: 
Λόγω της  δεδομένης αδυναμίας του δήμου μας να πραγματοποιήσει τον καθαρισμό του 
ρέματος ΣΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ με δικά του χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία δεν διαθέτει και 
δοθείσης της ευκαιρίας με την εγκατάσταση εργολάβου στο έργο «αγροτική οδοποιία στο 
Πουρνάρι» σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτούμε την συγκυρία.  Ήρθαμε σε συνεννόηση μαζί του 
και συμφωνήσαμε, να αναλάβει τον καθαρισμό του ρέματος και τα αδρανή υλικά να τα 
εναποθέτει σε δημοτική έκταση στο Πουρνάρι και στην Όσσα. Μετά το πέρας του καθαρισμού, 
τα αδρανή υλικά  θα κυβιστούν από την τεχνική υπηρεσία του δήμου μας  και στο τέλος θα γίνει 
εκκαθάριση αξίας εργασίας – αδρανών υλικών και θα μας χρεωθεί ή θα μας πιστωθεί η 
διαφορά, ανάλογα του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως εδώ να δηλώσω ότι τα αδρανή υλικά 
που απομακρύνονται είναι φερτά και εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού. Η εξόρυξή τους 
είναι δεδομένο ότι  θα γίνει μέχρι το επιτρεπτό όριο της κοίτης του ρέματος ούτως ώστε να μην 
προκύψει στον μέλλον πρόβλημα κατολίσθησης της όχθης του ρέματος και βάσει της 
περιβαλλοντικής μελέτης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Τονίζουμε σε αυτό το σημείο ότι σε  πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου προβάλλεται και  
καταγγέλλεται από την παράταξη “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” και την επικεφαλής αυτής κ. Κωστή,  η 
εξόρυξη  των αμμοχάλικων  από την κοίτη του ρέματος και μόνο και  παράλληλα  αποσιωπείται  
ο  πρωτεύοντας και σημαντικότατος λόγος αυτής μας της παρέμβασης    την οποία ξεκινήσαμε 
με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους κατοίκους  των δύο χωριών και είναι ο καθαρισμός της 
κοίτης του ρέματος. 
 
Έτσι: 
1ον  Συναισθανόμενοι την επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και χρονίζει 
ελλοχεύοντας σοβαρό κίνδυνο  υπερχείλισης του ρέματος με καταστροφικές συνέπειες για τα 
δύο χωριά μας    
2ον   Αφουγκραζόμενοι την  δικαιολογημένη  αγωνία των κατοίκων Όσσας και Συκουρίου . 
 
Προτείνουμε και εισηγούμαστε: 
Να συνεχίσουμε τον καθαρισμό του ρέματος ανατολικά και δυτικά της γέφυρας σε απόσταση 
100 μέτρων και προς τις δύο κατευθύνσεις και επιτέλους αυτό να καθαρισθεί, ώστε να 
προλάβουμε απρόβλεπτες καταστάσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα. Θεωρώ ότι στην 
παρούσα κατάσταση όχι μόνο μας συμφέρει ως Δήμος αλλά κρίνεται άκρως απαραίτητη για την 
ομαλή ροη των υδάτων μιας και το συγκεκριμένο ρέμα – χείμαρρος έχει να καθαρισθεί πάνω 
από 30 χρόνια και το υφιστάμενο υδραυλικό ύψος της κοίτης του είναι πολύ ψηλό σε σχέση με 
την πρότερη κατάσταση του. 



Παρακαλώ να απαντήσετε θετικά ή αρνητικά στην πρότασή μας αυτή. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Τα πρακτικά του Κοινοτικού Συμβουλίου Όσσας 
2. Την επιστολή του κ. Κατσιάνη Δημητρίου 
3. Την αριθ. πρωτ. 3338/11-6-2019 έγκριση απαλλαγής. 
4. Την από 1987/23-3-2020 αίτηση του αναδόχου περί καθαρισμού. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

 
 Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του Δημάρχου και τα συνημμένα έγγραφα, και  μετά από διαλογική 
συζήτηση.   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 

 Την σ υ ν έ χ ι σ η   καθαρισμού του ρέματος ανατολικά και δυτικά της γέφυρας 
Συκουρίου – Όσσας,  σε απόσταση 100 μέτρων και προς τις δύο κατευθύνσεις,  ώστε αυτό να 
καθαρισθεί και να αποφευχθούν  απρόβλεπτες καταστάσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα.  
 
 Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας / ΠΕ Λάρισας 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 41/2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος 


