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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 15-6-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 10ο:

Σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση απόφασης έγκρισης επέμβασης στο δημοτικό δάσος
Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 15 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 5785/10-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 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 το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 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. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 1
11. Μάρκου Σωτήριος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος2
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Ζιούλη Αναστασία
25. Κούκας Γεώργιος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

1
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Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Απουσίαζε στη συζήτηση και την ψήφιση του θέματος.
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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 κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και
Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
κ. Δημήτριος Παπακώστας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 10ο:

Σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση απόφασης έγκρισης επέμβασης στο δημοτικό δάσος
Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς
την πρόσκληση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ.
Δημήτριος Παπακώστας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος τομέα
Φυσικής Γεωγραφίας & Κλιματολογίας στα πλαίσια του Ερευνητικού προγράμματος “ ΘΑΛΛΗΣ- ΕΚΠΑΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΛΤΑ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) , DAPHINE” με MIS 375908
με επιστημονικό Υπεύθυνο τον υπογράφοντα Αναπληρωτή Καθηγητή Σεραφείμ Παύλο, ζητά την παραχώρηση
θέσης ερευνητικής γεώτρησης με συντεταγμένες Χ388.371 κα Υ4418.299 (ΕΓΣΑ ΄87) σε Δημοτική δασική
έκταση του Δημοτικού Δάσους της ΤΚ Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς.
Προκειμένου η Αρμόδια Υπηρεσία να προβεί στην ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΓΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ για την ανόρυξη
της εν λόγω ερευνητικής γεώτρησης απαιτείται μεταξύ άλλων και η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού
Συμβουλίου και συγκεκριμένα εάν υπάρχουν λόγοι δεσμευτικοί ή όχι για την χορήγηση της εν λόγω απόφασης
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
- του άρθρου 65 του ν.3852/7-6-2010 ,
- του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της
χώρας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν .4280/14 ,
- την υπ. αριθμ 115973/6088/27 – 10 – 2014 - Απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών για την έκδοση(Α)
Απόφασης έγκρισης επέμβασης & (Β) Πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα. του Αναπληρωτή υπουργού
Περιβάλλοντος ενέργειας & κλιματικής αλλαγής,
- της υπ’ αριθμ. 146896/17-10-2014 σε ΦΕΚ (2878/Β/27-10-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την
αδειοδότηση της χρήσης νερού και της εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων,
και έχοντας υπόψη:
- Την υπ. αριθμ. 5101/26-5-2015 αίτηση Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του τμήματος
Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος τομέα Φυσικής Γεωγραφίας & Κλιματολογίας,
- Τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου,
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το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, πρέπει να γνωμοδοτήσει με απόφαση του, σχετικά
με τη θέση που πρόκειται να χορηγηθεί η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ για την ανόρυξη της εν
λόγω ερευνητικής γεώτρησης από τον οικείο δασάρχη,
εισηγούμαστε να γνωμοδοτήσετε θετικά σχετικά με τη θέση ερευνητικής γεώτρησης με συντεταγμένες
Χ388.371 και Υ4418.299 (ΕΓΣΑ ΄87) σε Δημοτική δασική έκταση του Δημοτικού Δάσους της ΤΚ
Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς. υπό την προϋπόθεση ότι :
- θα προσκομισθεί στο Δήμο Αγιάς τεχνική περιγραφή του έργου στην οποία θα περιγράφονται περιληπτικά
το αντικείμενο της επέμβασης , ο σκοπός, η θέση, τα όρια, ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της
επέμβασης καθώς και αιτιολόγηση της επιφάνειας της επέμβασης .
- θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος στην εν λόγω θέση.
- η απόφαση έγκριση επέμβασης θα εκδοθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία.
- Για την πραγματοποίηση της γεώτρησης αυτής ο ενδιαφερόμενος φορέας πρέπει να υποβάλλει στην
αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν από την έναρξη των εργασιών,
αντίγραφο του εγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος.
- Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος να αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων και να
κοινοποιηθούν και στο Δήμο Αγιάς.
- Μετά το πέρας του ερευνητικού προγράμματος σε περίπτωση που τα ύδατα από την εν λόγω υδρογεώτρηση
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, η υδρογεώτρηση θα υπαχθεί στο καθεστώς αδειοδότησης απο το Δήμο
Αγιάς και χωρίς καμία αξίωση από τον φορέα πραγματοποίηση της εν λόγω ερευνητικής γεώτρησης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ.
Δημήτριου Παπακώστα,
- το υπ. αριθμ. 5101/26-5-2015 αίτημα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών του
τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος τομέα Φυσικής Γεωγραφίας & Κλιματολογίας,
- την υπ’ αριθμ. 8/2015 Γνωμοδότηση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/7-6-2010,
- τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων της χώρας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν .4280/14 ,
- την υπ. αριθμ 115973/6088/27-10-2014 - Απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών για την έκδοση(Α)
Απόφασης έγκρισης επέμβασης & (Β) Πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα. του Αναπληρωτή
υπουργού Περιβάλλοντος ενέργειας & κλιματικής αλλαγής,
- τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 146896/17-10-2014 σε ΦΕΚ (2878/Β/27-10-2014) Κοινή Υπουργική
Απόφαση για την αδειοδότηση της χρήσης νερού και της εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων,
- την απουσία του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Γνωμοδοτεί θετικά στο το υπ. αριθμ. 5101/26-5-2015 αίτημα του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστήμιου Αθηνών του τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος τομέα Φυσικής Γεωγραφίας &
Κλιματολογίας σχετικά με τη θέση ερευνητικής γεώτρησης με συντεταγμένες Χ388.371 και Υ4418.299
(ΕΓΣΑ ΄87) σε Δημοτική δασική έκταση του Δημοτικού Δάσους της ΤΚ Παλαιοπύργου του Δήμου Αγιάς.
υπό την προϋπόθεση ότι :
- θα προσκομισθεί στο Δήμο Αγιάς τεχνική περιγραφή του έργου στην οποία θα περιγράφονται
περιληπτικά το αντικείμενο της επέμβασης , ο σκοπός, η θέση, τα όρια, ο χρονικός ορίζοντας
υλοποίησης της επέμβασης καθώς και αιτιολόγηση της επιφάνειας της επέμβασης .
- θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος στην εν λόγω θέση.
- η απόφαση έγκριση επέμβασης θα εκδοθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία.
- Για την πραγματοποίηση της γεώτρησης αυτής ο ενδιαφερόμενος φορέας πρέπει να υποβάλλει στην
αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πριν από την έναρξη των εργασιών,
αντίγραφο του εγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος.
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Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος να αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων και
να κοινοποιηθούν και στο Δήμο Αγιάς.
Μετά το πέρας του ερευνητικού προγράμματος σε περίπτωση που τα ύδατα από την εν λόγω
υδρογεώτρηση πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, η υδρογεώτρηση θα υπαχθεί στο καθεστώς
αδειοδότησης απο το Δήμο Αγιάς και χωρίς καμία αξίωση από τον φορέα πραγματοποίηση της εν λόγω
ερευνητικής γεώτρησης.

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας για τις περαιτέρω
ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 99/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

