
Σελίδα 1 από 3 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αριθμ.πρωτ.: 7597/28-7-2015 

Αριθμό 124/2015 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 7
ης

/ 27-7-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 1
ο
 Ε.Η.Δ.:  Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης στη Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με σκοπό την 

ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων στην Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα 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 7470/23-7-2015 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. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

Απόντες 

23. Βατζιάς Αντίγονος 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Μπάτσικας Βασίλειος 26. Μπεϊνάς Αντώνιος 

27. Σμυρλής Βασίλειος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 
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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.: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων), 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 Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

κ. Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολεοδομίας κ. Βασίλειος Δεληγιάννης 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 της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 1
ο
 Ε.Η.Δ.:  Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης στη Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς με σκοπό την 

ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων στην Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου. 

 

Πριν τη συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς την 

πρόσκληση του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 μετά 

από πρόταση του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς κ. Αλέξιου Μπουζούκη, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου επιτρέπεται 

να παραχωρείται δωρεάν η χρήση  δημοτικών ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά 

και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. 

 

Η ΔΕΥΑ Αγιάς, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και προάγει τα τοπικά συμφέροντα του Δήμου 

Αγιάς, με το υπ’αριθμ.531/24-07-2015 έγγραφό της ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο την δωρεάν 

παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης με σκοπό την ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης 

στην Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου.   

 

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου γνωμοδότησε θετικά, με το από 24/07/2015 έγγραφό του, 

για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης  εμβαδού  225m² στην Τ.Κ Σκλήθρου. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να εγκρίνετε την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της παραπάνω 

δημοτικής έκτασης στην ΔΕΥΑ Αγιάς, όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού 

μηχανικού Κουκνάκου Κυριάκου». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. 

Ιωάννη Κασίδα είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς καταρχήν είμαστε σύμφωνοι να δημιουργούνται υποδομές 

που καλύπτουν τις ανάγκες του πολίτη. Άρα είμαστε σύμφωνοι στο να γίνει η ανόρυξη γεώτρησης, πόσο 

μάλιστα μιας και υπάρχει και το συγκεκριμένο πρόβλημα με το νερό της περιοχής του Αγιοκάμπου. Είναι 

σημαντικό όμως να πούμε και σίγουρα λίγο πολύ ακούσατε όλοι σας, ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός που σε 

πρώτη φάση προβλέπει τη συγκέντρωση των ΔΕΥΑ σε επίπεδο Νομού, σε δεύτερη φάση τη συγκέντρωσή τους 

σε επίπεδο Περιφέρειας και ακόμα παραπέρα την ιδιωτικοποίησή τους. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι σήμερα 

οποιαδήποτε κίνηση γίνεται από τα δημοτικά Συμβούλια, σχετικά με τις ΔΕΥΑ, θα πρέπει να είναι πολύ 
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προσεκτικές, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τον δημόσιο χαρακτήρα, αλλά και γενικότερα ότι οι εκτάσεις, που 

είναι λαϊκή περιουσία και ιδιοκτησία, να μη γίνουν προίκα στα χέρια κάποιων ιδιωτών μετά από ένα δυο 

χρόνια.  

Επειδή λοιπόν πρέπει να γίνει η υποδομή, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλισθεί ο δημόσιος χαρακτήρας 

της ΔΕΥΑ και της έκτασης, να μπει όρος ότι η παραχώρηση γίνεται και ισχύει για όσο η ΔΕΥΑ παραμένει υπό 

την επίβλεψη του Δήμου και για όσο είναι δημοτική επιχείρηση». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς κ. Αλέξιου Μπουζούκη, 

- τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε 

ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος, 

- τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006, 

- το υπ’αριθμ.531/27-07-2015 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς, 

- το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον τοπογράφο μηχανικό Κουκνάκου Κυριάκου, 

- την από 27/7/2015 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου, 

- την απουσία του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου, 

- την τοποθέτηση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννη Κασίδα, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στη Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς, δημοτικής έκτασης εμβαδού 225m², που 

βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου και απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Κουκνάκο Κυριάκο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας απόφασης.  

 

Η παραχώρηση της χρήσης, της ανωτέρω έκτασης, έχει αποκλειστικό σκοπό την ανόρυξη και αξιοποίηση 

υδρευτικής γεώτρησης και ισχύει για όσο η Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς παραμένει δημοτική επιχείρηση του Δήμου 

Αγιάς.  

 

Από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμοί.  

 

Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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