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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τρίτη 23/10/2018 ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 24.10.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 8637 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

167/2018 
από το πρακτικό της 12

ης
/ 23.10.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 7
ο
 : Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αποχέτευση 

ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 23.10.2018, ώρα 15:00 (3:00 μ.μ.), 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 848719.10.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου 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. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Γιαννουλέα Χριστίνα 9. Ζιούλη Αναστασία 

10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σκαπέτης Αντώνιος
1
 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Κασίδας Ιωάννης 25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

26. Μπάτσικας Βασίλειος 27. Μπεϊνάς Αντώνιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 7

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Επίσης παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και 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. 

 

Θέμα 7
ο
 : Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αποχέτευση 

ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Θεόδωρος Σουλιώτης, εντεταλμένος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον 

συντονισμό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με το υπ’ αριθ. οικ.1188/4-10-2018 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας ζητείται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων στο πλαίσιο του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Αγιάς» στο Δ. Αγιάς, κατά τη διαδικασία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης και σύμφωνα με την ΚΥΑ 

1649/45/15-1-2014 (ΦΕΚ 45/Τεύχος Β΄/15-1-2014). 

 

Το έργο διαχείρισης λυμάτων περιλαμβάνει τη μονάδα για την βιολογική επεξεργασία, με την μέθοδο του 

παρατεταμένου αερισμού, των αστικών λυμάτων της Δ.Ε. Αγιάς. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει 

τις ανάγκες των οικισμών της Δ.Ε. Αγιάς για την επομένη 20ετία (με εξυπηρετούμενο πληθυσμό 9.000 

κατοίκους), ενώ έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες επεκτάσεις για κάλυψη των αναγκών της 40ετίας. 

Ορισμένες μονάδες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η δυναμικότητα στα έργα πολιτικού μηχανικού (φρεάτια, 

αγωγοί κλπ.) να επαρκεί για τις ανάγκες της 40ετίας. Οι οικισμοί που εξυπηρετούνται από τη μονάδα είναι η 

Αγιά και το Μεταξοχώρι.  Τα λύματα των οικισμών  Αετολόφου Ανάβρας, Γερακαρίου, Μεγαλοβρύσου, 

Νερομύλων,  Έλαφου και Ποταμιάς, εξακολουθούν να αποχετεύονται σε απορροφητικούς βόθρους, οι 

οποίοι  όμως εκκενώνονται σε τακτά διαστήματα και τα βοθρολύματα μεταφέρονται στη μονάδα υποδοχής 

και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων της εγκατάστασης.  

 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων έχει κατασκευαστεί στους βορειοανατολικούς πρόποδες του λόφου 

Μύτικα, σε απόσταση περίπου 2.200 m νοτιοανατολικά των ορίων του οικισμού της Άγιας, στη βόρεια 

πλευρά του Μαυροβουνίου. Η έκταση του γηπέδου της προτεινόμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας 

Λυμάτων είναι 18.308 m2. 

 

Κύριος αποδέκτης των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης είναι ο ποταμός Άμυρος, σύμφωνα με 

την απόφαση 6974/18-10-01 της Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. Ο βαθμός 

επεξεργασίας των λυμάτων είναι υψηλός και περιλαμβάνει απονιτροποίηση και αποφωσφόρωση, ώστε να 

μην ευνοούνται συνθήκες ευτροφισμού στον τελικό αποδέκτη. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων 

γίνεται σε απόσταση ~ 600 m νοτιοδυτικά του γηπέδου της ΕΕΛ. Ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων 

εκροών ξεκινά από το φρεάτιο εξόδου της μονάδας και καταλήγει στον Άμυρο ποταμό σε υψόμετρο 

+106,15 m. Η υψομετρική διαφορά του σημείου διάθεσης και του σημείου εξόδου των λυμάτων από τη 

μονάδα εξασφαλίζει την όδευσή τους με βαρύτητα. Επιπλέον, η κλίση του ποταμού στο σημείο διάθεσης 

είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ροή των λυμάτων προς τα κατάντη.  

 

Τα προς επεξεργασία λύματα των οικισμών Αγιάς και Μεταξοχωρίου συγκεντρώνονται στο κεντρικό 

φρεάτιο συλλογής τους, στη νότια είσοδο του οικισμού της Αγιάς και σε υψόμετρο περίπου +146 m. Από το 

φρεάτιο αυτό μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ 1) καταλήγουν στο φρεάτιο εισόδου της 
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εγκατάστασης. Η μεταφορά των λυμάτων γίνεται με βαρύτητα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεντρικού 

αποχετευτικού αγωγού ΚΑΑ 1 είναι διάμετρος Φ 400 και υλικό PVC.  

 

Η ανάπτυξη  της μονάδας σχεδιάστηκε να  γίνει σε δύο φάσεις:  

- Α' φάση, για το έτος 2022  

- Β' φάση, για το έτος 2042.  

 

Ο σχεδιασμός της μονάδας έχει γίνει συνολικά και για τις δύο φάσεις, με στόχο την οριοθέτηση του 

απαιτούμενου χώρου για την κατασκευή της μονάδας αλλά και για τη μελλοντική επέκτασή της. Επιπλέον, 

συγκεκριμένες μονάδες, ορισμένα κτίρια και έργα υποδομής έχουν κατασκευαστεί εκ των προτέρων, ώστε 

να καλύψουν τις ανάγκες της Β΄ φάσης. Ειδικότερα, για τις απαιτήσεις του 2042 κατασκευάστηκαν ήδη:  

- Το δομικό μέρος (έργα Π/Μ) του αντλιοστασίου αρχικής ανύψωσης.  

- Η μονάδα εσχάρωσης (έργα Π/Μ και Η/Μ).  

- Η μονάδα αμμοσυλλογής – λιποσυλλογής (έργα Π/Μ και Η/Μ).  

- Ο μετρητής παροχής (έργα Π/Μ και Η/Μ).  

- Το δομικό μέρος (έργα Π/Μ) των φρεατίων μερισμού δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας.  

- Η μονάδα πάχυνσης – αφυδάτωσης (έργα Π/Μ και Η/Μ).  

- Το κτίριο διοίκησης.  

- Το κτίριο Ενέργειας – Η/Ζ. 

 

Το συγκεκριμένο έργο έχει κατασκευαστεί και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), υπ’ 

αριθ. 130411/1.7.2003, όπως έχει τροποποιηθεί από την ΚΥΑ 109807/14.11.2008, έχει λήξει. Κατά 

συνέπεια, και σύμφωνα με το αρθ. 9 του Νόμου 4014/2011: «Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενου 

έργου ή δραστηριότητας κατηγορίας Α ή Β για την τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό ή επέκτασή του, και 

το οποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους ή έχει κατασκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών όρων αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να αδειοδοτηθεί 

περιβαλλοντικά, στο σύνολό του, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή μας: 

 

Α. Να γνωμοδοτήσουμε θετικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αποχέτευση 

ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάς» στο Δ. Αγιάς. 

 

Β. Να εξουσιοδοτήσουμε το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού 

εγγράφου. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του εντεταλμένου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 4014/2011  (Α΄ 209): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 

άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», 

- την ΚΥΑ 1649/45/15-1-2014 (Β’ 45) : «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 

ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και 

κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Γνωμοδοτούμε θετικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αποχέτευση 

ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αγιάς» στο Δ. Αγιάς. 

 

Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού 

εγγράφου. 

 

Δήλωσαν «Παρών» και μειοψήφισαν οι: Γρηγόριος Καλαγιάς (επικεφαλής), Αθανάσιος Ολύμπιος, 

Γεώργιος Μασούρας και Αντώνιος Σκαπέτης, παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος 

μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον».  

 

Απουσίαζαν κατά την ψήφιση του θέματος οι Ιωάννης Αναστασίου και Αθανάσιος Τριανταφύλλου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 167/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


