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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

27/2018

από το πρακτικό της 2 / 22.02.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα ΕΗΔ 2ο:

Συμμετοχή του Δ. Αγιάς στην υποβολή πρότασης του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο
του προγράμματος PRIMA της Ε.Ε. ως ενεργός εταίρος με ανάληψη συγκεκριμένου
ρόλου.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 22.02.2018, ώρα 4:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 1085/17.02.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Ζιούλη Αναστασία
7. Κασίδας Ιωάννης
8. Κούκας Γεώργιος
9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος
14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σκαρκάλης Χρήστος
16. Σμυρλής Βασίλειος
17. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Σκαπέτης Αντώνιος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Αργυρούλης Ιωάννης
24. Βατζιάς Αντίγονος
25. Καλαγιάς Γρηγόριος
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 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: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής),
Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Λάμπρου Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημήτριος Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:
Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:
«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα
τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η
επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρότασηεισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση,
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα
και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη
σειρά εκλογής.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και αφορά
στη συμμετοχή του Δ. Αγιάς στην υποβολή πρότασης του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του
προγράμματος PRIMA της Ε.Ε. ως ενεργός εταίρος με ανάληψη συγκεκριμένου ρόλου και πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα λόγω των προθεσμιών υποβολής της πρότασης.
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι
δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. Με βάση τα παραπάνω
σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
- την εισήγηση του προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζουμε ομόφωνα
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στη συμμετοχή του Δ. Αγιάς στην υποβολή πρότασης του
ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA της Ε.Ε. ως ενεργός εταίρος με ανάληψη
συγκεκριμένου ρόλου, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της
κατεπείγουσας ανάγκης.
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Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα ΕΗΔ 2ο:

Συμμετοχή του Δ. Αγιάς στην υποβολή πρότασης του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο
του προγράμματος PRIMA της Ε.Ε. ως ενεργός εταίρος με ανάληψη συγκεκριμένου
ρόλου.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δημήτριος Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 4071/85Α/11-04-2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση
της οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
2.
Τη με αριθμ. Ε.Γ.: οικ.909/2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής (ΦΕΚ 2561/Β/25-09-2014)
«Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Θεσσαλίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.
Την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ.:οικ. 145026/2014 (Β΄ 31) «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού
Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.
Την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ.149896/2014 (Β΄ 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος
τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Και σύμφωνα με την από 21/02/2018 ηλεκτρονική επιστολή του Διευθυντή του Ινστιτούτου
Εδαφουδατικών πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κου
Παναγόπουλου Ανδρέα (Διδάκτωρ Υδρογεωλόγου) προς τον Δ. Αγιάς που έχει ως εξής: «Συνεχίζοντας την
αγαστή συνεργασία μας, το Ινστιτούτο μας έχει αναλάβει την πρωτοβουλία υποβολής πρότασης εκπόνησης
ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος PRIMA της Ε.Ε. Η πρόταση, το περίγραμμα της οποίας
επισυνάπτεται στο μήνυμα αυτό, αφορά μια ιδέα που στο σύνολό της εκτιμούμε ότι θα τύχει αποδοχής σε όλη
την Ευρώπη και θα λύσει πρακτικά ζητήματα σε τοπικό επίπεδο, που άπτονται της διακυβέρνησης του
πολύτιμου πόρου που λέγεται νερό.
Έτσι, ο βασικός πυρήνας της πρότασης είναι η προώθηση της ιδέας εφαρμογής της διακυβέρνησης του
νερού σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και της κοινωνίας που
αναπτύσσεται σε αυτήν. Έχοντας υπόψη και ως δέσμευση τον συνολικά διαθέσιμο όγκο νερού προς διαχείριση
καθώς επίσης και τις περιοριστικές διατάξεις που ενδεχομένως να αφορούν στην διαχείριση αυτή,
αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την βελτιστοποίηση της διακυβέρνησης του νερού σε τοπική
κλίμακα: δηλαδή αναπτύσσεται ένα εργαλείο που μετρά και αναλύει τις τοπικές ιδιαιτερότητες μια περιοχής,
την κοινωνικοοικονομική δομή, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της,
προκειμένου να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προς όφελος της κοινωνίας τα διαθέσιμα
υδατικά αποθέματα. Αναπτύσσονται λοιπόν κανόνες και μηχανισμοί διαχείρισης που περνούν μέσα από τη
σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας και καλύπτουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες της. Το σύνολο των
εργαλείων αυτών φυσικά λαμβάνει υπόψη και αναλύει το φυσικό σύστημα και την εξέλιξή του, ειδικά υπό το
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καθεστώς της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας και τις οικονομικές καταστάσεις που
κάθε φορά επικρατούν.
Σε ένα τέτοιο έργο, θεωρούμε ότι κυρίαρχο ρόλο και λόγο θα είχε ο Δήμος Αγιάς και ως εκ τούτου σας
καλούμε να μετέχετε στην υποβολή του έργου αυτού ως ενεργός εταίρος με ανάληψη συγκεκριμένου ρόλου. Ο
ρόλος σας θα προτείναμε να είναι αυτός που στην πραγματικότητα οραματιζόμαστε να έχει ένας φορέας που
και διαχειριστική ισχύ έχει από τη νομοθεσία και αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς σε μια τοπική κοινωνία:
(1) συντονισμός της δημόσιας διαβούλευσης, (2) αξιολόγηση και εφαρμογή προτεινόμενων πρακτικών
διακυβέρνησης.
Μέχρις στιγμής, στην ομάδα υλοποίησης του έργου μετέχουν ως χώρες η Ελλάδα, η Γερμανία, η Σλοβενία,
η Τουρκία, η Τυνησία. Μετέχουν ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς αλλά και εταιρίες του ιδιωτικού τομέα.
Η προθεσμία υποβολής της πρώτης φάσης των προτάσεων είναι η 27η Μαρτίου 2018 και ο εκτιμώμενος
προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται σε 1.2-1.3 Μ€, ακολουθώντας του περιορισμούς που θέτονται από το
πρόγραμμα PRIMA. Για τους 3 εταίρους από την Ελλάδα, ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμούμε ότι δεν
μπορεί να υπερβεί τις 200.000€ και επομένως διαβλέπουμε κατ' αρχήν ότι η συμμετοχή του Δήμου θα
μπορούσε να έχει ένα μικρό συμβολικό προϋπολογισμό της τάξεως των 15-20.000€.
Ως εκ τούτου θα σας παρακαλούμε να διερευνήσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας ως εταίρος και τις
δυνατότητες συμμετοχής σας με τη μορφή αυτή του εταίρου στο σχήμα. Παράλληλα, ευχόμενοι ότι η πρότασή
μας σας ενδιαφέρει, θα σας παρακαλούσαμε να εξασφαλίσετε εμπρόθεσμα την επίσημη συμμετοχή σας.
Την προσπάθεια συντονισμού για την υποβολή της πρότασης έχει ο Δρ. Βασίλειος Πισινάρας, ο οποίος
μαζί με εμένα είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Αναμένοντας την θετική σας απόκριση, Με εκτίμηση Ανδρέας Παναγόπουλος.»
Εισηγούμαστε:
1. Να μετέχει ο Δ. Αγιάς στην υποβολή πρότασης του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του προγράμματος
PRIMA της Ε.Ε. ως ενεργός εταίρος με ανάληψη συγκεκριμένου ρόλου.
2. Μετά την οριστικοποίηση της πρότασης να εγγράψει ο Δήμος Αγιάς στον προϋπολογισμό του έτους
2018 τις πιστώσεις που του αναλογούν για την ιδία συμμετοχή.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι πολύ
σοβαρό και δυστυχώς η συγκεκριμένη εισήγηση έρχεται να διαψεύσει τη σοβαρότητά του. Δεν μπορεί να
υπάρξει υπεύθυνη πολιτική διαχείρισης υδάτινων πόρων όταν, δεν υπάρχει κεντρικός δημόσιος φορέας
διαχείρισης που να σχεδιάζει σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδό τι παρεμβάσεις θα γίνου, πχ.
Εκτροπή Αχελώου και Πηνειού, Θεσσαλικού κάμπου και ακόμα και του κάμπου της περιοχής της Λακέρειας.
Αυτές οι πολιτικές είναι εκ του πονηρού και πιο πολύ γίνονται για να καταγραφούν στοιχεία για τους
μελλοντικούς σχεδιασμούς τους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει κάποια διαχείριση, με βάση τα στοιχεία
που μας δίνονται αυτή τη στιγμή, γι’ αυτό και θα καταψηφίσουμε».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,
- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις από
του άρθρου 4 του Ν. 4071/2012 (Α΄85): «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
- την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ.: οικ. 145026/2014 (Β΄ 31): «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού
Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ.149896/2014 (Β΄ 2878): «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων
αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος
τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την με αριθμ. Ε.Γ.: οικ.909/2014 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής (Β΄2561): «Έγκριση του Σχεδίου
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την από 21/02/2018 ηλεκτρονική επιστολή του Διευθυντή του Ινστιτούτου Εδαφουδατικών πόρων
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κου Παναγόπουλου
Ανδρέα (Διδάκτωρ Υδρογεωλόγου)
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)
Α. Εγκρίνουμε :
1. Τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στην υποβολή πρότασης του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του
προγράμματος PRIMA της Ε.Ε. ως ενεργός εταίρος με ανάληψη συγκεκριμένου ρόλου.
2. Οι πιστώσεις που αναλογούν στην ιδία συμμετοχή θα εγγραφούν μετά την οριστικοποίηση της
πρότασης στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2018, με αναμόρφωσή του.
Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών του Δήμου Αγιάς
για τις επιπλέον ενέργειες.
Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Αγιάς», Ιωάννης Κασίδας (επικεφαλής) και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα, για τους λόγους που
αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Μειοψήφισε ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος της μειοψηφίας:
«Δώτιον Πεδίον», που δήλωσε «Παρών».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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