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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
76/2016
από το πρακτικό της 8ης/ 27.05.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 1ο:

Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για την αντικατάσταση της
δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Αμυγδαλιά» της Τοπικής Κοινότητας Ελάφου.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 4419/23.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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
και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος1
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος2
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
23. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24. Αράπης Χρήστος
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Κούκας Γεώργιος
27. Μασούρας Γεώργιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

1
2

Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.
Απουσίαζε από την αίθουσα στη συζήτηση και 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: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Νικόλαος Κοσμάς (Ελάφου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου),
Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας) και
Νικόλαος Σαμαράς (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Δημήτριος Παπακώστας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 1ο:

Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για την αντικατάσταση της
δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Αμυγδαλιά» της Τοπικής Κοινότητας Ελάφου.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς
την πρόσκληση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Ελάφου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 8 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. 146896/27-10-2014/ΦΕΚ 2878 Τεύχος Β΄ «Κατηγορίες αδειών
χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο
και διάρκειας ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»
Και έχοντας υπόψη:
Τις διαμαρτυρίες όλων των αρδευτών της εν λόγω αρδευτικής γεώτρησης σύμφωνα με τις οποίες το αντλητικό
συγκρότημα της συγκεκριμένης γεώτρησης παρουσιάζει συνεχώς παρατεταμένες διακοπές χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα ελέγχου – επισκευής του (έχει εγκλωβιστεί εντός της γεώτρησης) με αποτέλεσμα να υπάρχει
κίνδυνος για ολοσχερή καταστροφή των καλλιεργειών τους σε περίπτωση μόνιμης διακοπής.
Εισηγούμαστε θετικά για την αντικατάσταση της δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Ελάφου στην
θέση «Αμυγδαλιά».
Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε
στην τοποθέτησή του: «Να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση και να γραφεί ότι η αντικατάσταση της
γεώτρησης είναι επείγουσα».
Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Θωμάς Σιμούλης είπε στην
τοποθέτησή του: «Προτείνω να γραφεί στην απόφαση ότι η διαδικασία είναι κατεπείγουσα. Εάν γίνει
αυτή η προσθήκη θα υπερψηφίσω. Σε διαφορετική περίπτωση καταψηφίζω την εισήγηση όπως έχει
έρθει για ψήφιση».
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας είπε
στην τοποθέτησή του: «Προβλέπονται όλα από την υπ’ αριθμ. 146896/27-10-2014 (Β΄ 2878) ΚΥΑ και δεν
χρειάζεται να αναφέρουμε κάτι άλλο στην εισήγηση».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- την έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
- την ΚΥΑ με αριθμ. 146896/27-10-2014 (Β΄ 2878): «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκειας ισχύος
τους και άλλες συναφείς διατάξεις»,
- τη θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Ελάφου,
- τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία
Α. Γνωμοδοτούμε θετικά για την αντικατάσταση της δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στη θέση
«Αμυγδαλιά» της Τοπικής Κοινότητας Ελάφου.
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς για
τις περαιτέρω ενέργειες.
Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Θωμάς
Σιμούλης, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

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

