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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
182/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 12ης/ 22-8-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 14ο:

Εξέταση αιτήματος ΙΕ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων για τη σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση
«Παλαιόσκαλα» της κτηματικής περιφέρειας Ελάφου, με το
αρδευτικό δίκτυο (δημοτική πομόνα Ελάφου).

Στην Αγιά σήμερα 22/8/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11873/17-8-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος
17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος
19. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
20. Βατζιάς Αντίγονος
21. Καλαγιάς Γρηγόριος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Μπελιάς Αντώνιος
24. Σιμούλης Θωμάς
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Σμυρλής Βασίλειος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Επίσης από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι:
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης, καθώς επίσης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Γώγος Γρηγόριος και
Παπακώστας Δημήτριος.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα
για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Πριν τη συζήτηση του 14ου θέματος, της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος
ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς την πρόσκληση στη συνεδρίαση του
Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Ελάφου, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.
8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι: «Στις συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων,
καθώς και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας όταν στην ημερήσια διάταξη
περιλαμβάνονται ειδικά θέματα, που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες. Για τα
θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε
περίπτωση μη πρόσκλησης, η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι
άκυρη».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα,
που εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 14ο:

Εξέταση αιτήματος ΙΕ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων για τη σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση
«Παλαιόσκαλα» της κτηματικής περιφέρειας Ελάφου, με το
αρδευτικό δίκτυο (δημοτική πομόνα Ελάφου).

«Σας καταθέτουμε το υπ’ αριθμ.2735/23-7-2012 έγγραφο της ΙΕ’ Εφορίας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
ΙΕ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
(ΛΑΡΙΣΑΣ)
Ταχ. Δ/νση: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
Τ.Κ. : 415 00 Μεζούρλο - Λάρισα
Πληροφορίες: κ. Τουφεξής, Μ. Δαφούλα
Τηλέφωνο: 2413508218-232.
FAX: 2410 239927
E-mail: ieepka@culture.gr

Λάρισα: 23-7-2012
Αρ.Πρωτ.: 2735
ΠΡΟΣ: Δημαρχείο Αγιάς
Καλυψώς Αλεξούλη 27
Τ. Κ. 40003
Αγιά

ΘΕΜΑ: «Σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση Παλιόσκαλα με το αρδευτικό
δίκτυο της Τ.Ε Ελάφου, του Δήμου Αγιάς».
Σας γνωρίζουμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση Παλιόσκαλα που έχει εναχθεί
στο Ε.Π «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013» με Κωδικό ΟΠΣ: 296444
και Κωδικό Πράξης ΣΑ 2010ΣΕ01480092 της ΣΑΕ014/8 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο οποίος
ευρίσκεται εντός της περιφέρειας του Δήμου σας, έχει ανάγκη σύνδεσης με το
παρακείμενο αρδευτικό δίκτυο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε νερό για τους
χώρους υγιεινής του κτιρίου Φύλαξης και Υποδοχής Επισκεπτών , την πυρασφάλεια και
ποτίσματος του καλλωπιστικού πρασίνου. Οι ανάγκες σε πόσιμο νερό θα
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αντιμετωπιστούν με την προμήθεια μονάδας εμφιαλωμένου νερού που θα τοποθετηθεί
εντός του κτιρίου Φύλαξης και Υποδοχής Επισκεπτών. Όπως συζητήθηκε και κατά την
αυτοψία που πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή στον αρχαιολογικό χώρο, προτείνεται
ως λύση η αποθήκευση του νερού να γίνεται σε πλαστική δεξαμενή που θα
τοποθετηθεί υπόγεια δίπλα στο κτίριο Φύλαξης και Υποδοχής Επισκεπτών και η οποία
θα συνδεθεί με πλαστικό σωλήνα με την παρακείμενη αρδευτική πομόνα που βρίσκεται
σε απόσταση περ. 100μ. Η δεξαμενή νερού θα γεμίζει, όταν το απαιτούν οι ανάγκες,
μετά από συνεννόηση με τον υδρονομέα της περιοχής και με κατάλληλη αντλία το νερό
θα διοχετεύεται στο κτίριο Φύλαξης και Υποδοχής Επισκεπτών. Η σχετική δαπάνη για
τις παραπάνω εργασίες θα καλυφθεί εξ΄ ολοκλήρου από τις διαθέσιμες πιστώσεις του
έργου, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου Αγιάς.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να
υλοποιηθεί το εν λόγω έργο που είναι αναγκαίο για την ανάδειξη του νεολιθικού
οικισμού της Παλιόσκαλας , η οποία προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
Η Προϊσταμένη της Εφορείας
Ανθή Μπάτζιου - Ευσταθίου
Αρχαιολόγος με βαθμό Β’
και παρακαλούμε για την έγκριση του σχετικού αιτήματος».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
˗
˗
˗

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
το υπ’ αριθμ.2735/23-7-2012 έγγραφο της ΙΕ’ Εφορίας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων,
την απουσία του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Ελάφου και
τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το αίτημα της ΙΕ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων για
τη σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Παλιόσκαλα» με το αρδευτικό
δίκτυο (δημοτική πομόνα) της Τοπικής Κοινότητας Ελάφου του Δήμου Αγιάς.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών
για την διεκπεραίωση του ανωτέρω αιτήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 182/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

