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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 27-3-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα ΕΗΔ:

Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας
χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου δημοτικής πηγής υδροληψίας
από υδατόρεμα στην θέση «Βρύση Ζαρογιάννη» στην ΤΚ
Ανατολής.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3732/21-3-2014
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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
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. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Βόγιας Δημήτριος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαυρογιάννης Αντώνιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Πατσάς Κυριάκος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σμυρλής Βασίλειος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Συρακούλης Γεώργιος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21. Τσαγκάλης Αντώνιος1
Απόντες
22. Βαλάρης Γεώργιος
23. Μαρούδας Ρίζος
24. Μπελιάς Αντώνιος
25. Στάθης Νικόλαος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία
(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) και Ράντζος
Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και ο υπηρεσιακός παράγοντας κ. Σπανός Ιωάννης. 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 αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί πρώτο το
15ο θέμα της συνεδρίασης και προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα ΕΗΔ:

Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας
χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου δημοτικής πηγής υδροληψίας
από υδατόρεμα στην θέση «Βρύση Ζαρογιάννη» στην ΤΚ
Ανατολής.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 και το εισήγαγε για συζήτηση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σουλιώτης
Θεόδωρος, θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. 13504/20-12-2005/ΦΕΚ 1784 ΤΒ «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκειας
ισχύος αυτών»,
2. 150559 /16-06-2011/ΦΕΚ 1440 ΤΒ «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για την
χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»,
3. Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 150895/13-09-2011 διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της
ΚΥΑ 150559/16-06-2011,
4. Το αριθμ. πρωτ. 110424/11-04-2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ που αφορά την
τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/16-06-2011,
5. Τις αριθμ. 120/2012, 69/2013, 158/2013 & 237/2013 Αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς,
6. Την ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31Β/14-01-2014) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία
Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από Επιφανειακά και Υπόγεια
Υδατικά Συστήματα»,
7. Την αριθμ. πρωτ. 3405/13-03-2014 αίτηση του Κου Ξάφη Ιωάννη του Κυριαζή,
8. Την από 26/03/2013 σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της ΤΚ Ανατολής του Δ. Αγιάς,
και λαμβάνοντας υπόψη την πηγή υδροληψίας - υδατόρεμα στην θέση «Βρύση
Ζαρογιάννη» στην Τ.Κ. Ανατολής,
εισηγούμαστε θετικά για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού και
εκτέλεσης έργου από υδατόρεμα στην θέση ‘Βρύση Ζαρογιάννη’ στην Τ.Κ. Ανατολής
για υδροληψία νερού μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο έως Μάρτιο) για
την αποθήκευση και άρδευση 23.495,40μ2 αρωματικών φυτών (τσάι του βουνού,
φασκόμηλο, ρίγανη, γλυκάνισο, βασιλικό κλπ) με εκτιμωμένη απόληψη 10m3/h με τα
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χαρακτηριστικά και σχέδια που αναφέρονται και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ.
3405/13-03-2014 Αίτηση του Κου Ξάφη Ιωάννη του Κυριαζή».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόρης είπε στην τοποθέτησή
του: «Έχω πει στον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να φέρνει για επικύρωση τα
πρακτικά των συνεδριάσεων, αλλά αυτό μέχρι σήμερα δεν έγινε. Μέχρι να γίνει αυτό,
εγώ προσωπικά δεν θα ψηφίζω κανένα θέμα πέραν αυτών που αφορούν την υγεία, την
ασφάλεια και το συμφέρον το δημοτών κατά τη δική μου κρίση και τις επιταγές του
δικαίου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Σουλιώτη Θεόδωρου,
- την από 26/3/2014 σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας
Ανατολής,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
- την απουσία του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Ανατολής,
- το γεγονός ότι ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος
ψήφισε «παρών»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Γνωμοδοτεί θετικά για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού
και εκτέλεσης έργου από υδατόρεμα στην θέση «Βρύση Ζαρογιάννη» στην Τοπική
Κοινότητα Ανατολής για υδροληψία νερού μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες
(Οκτώβριο έως Μάρτιο) για την αποθήκευση και άρδευση 23.495,40μ 2 αρωματικών
φυτών (τσάι του βουνού, φασκόμηλο, ρίγανη, γλυκάνισο, βασιλικό κλπ) με
εκτιμωμένη απόληψη 10m3/h με τα χαρακτηριστικά και σχέδια που αναφέρονται και
επισυνάπτονται στην με αριθμ. πρωτ. 3405/13-03-2014 αίτηση του κου Ξάφη Ιωάννη
του Κυριαζή.
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και
Δασών του Δήμου Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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