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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 30/10/2019 ώρα 21:40. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 31.10.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 11372 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

175/2019 
από το πρακτικό της 11ης/ 30.10.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 8ο : Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση δανειοθαλάμου στο Δημοτικό Δάσος Μεγαλοβρύσου, για 

την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του προφήτη Ηλία 

ΤΚ Μεγαλοβρύσου». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 30.10.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

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

11203/26.10.2019 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κατσιάβας Αστέριος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σωτηρίου Βασίλειος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τσιαγκάλης Νικόλαος 23. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αλεξανδρίδου Βασιλική 26. Ευσταθίου Ηλίας 

27. Καλαγιάς Γρηγόριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

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 Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Μπεριτζάς Ιωάννης (Παλαιοπύργου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Τζίκας 

Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την 

εγκατάσταση ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων σε ξενοδοχείο της Κοινότητας Καρίτσας. 

 

 

Θέμα 8ο : Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση δανειοθαλάμου στο Δημοτικό Δάσος Μεγαλοβρύσου, για 

την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του προφήτη Ηλία 

ΤΚ Μεγαλοβρύσου». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Το έργο «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του προφήτη Ηλία ΤΚ Μεγαλοβρύσου» αφορά 

στην κατασκευή μικρού χωμάτινου φράγματος και ταμιευτήρα, αποταμιευτικής ικανότητας 60.000 m3, για 

τις αρδευτικές ανάγκες των κατοίκων της Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου (260 στρεμμάτων ετήσιων καλλιεργειών) 

στην περιοχή «Προφήτης Ηλίας», σε απόσταση 5,7 χλμ. βόρεια του οικισμού Μεγαλόβρυσο στις 

νοτιοανατολικές υπώρειες του Κισσάβου και σε υψόμετρο +1.058 με +1.081 μ. 

 

Η γενική διάταξη των έργων περιλαμβάνει: 

• Το χωμάτινο φράγμα ύψους από την κοίτη 23 m με τα συναφή έργα υπερχειλιστή και τα έργα 

υδροληψίας- εκκένωσης.  

• Τον ταμιευτήρα με ωφέλιμη χωρητικότητα 60.000 m3.  

• Τον δανειοθάλαμο που θα απαιτηθεί για την κατασκευή του φράγματος.  

• Το σύστημα μεταφοράς νερού από τον ταμιευτήρα προς την περιοχή άρδευσης (αρδευτικός αγωγός 

μήκους 1.500 μ.). 

Το έργο είχε αρχικά αδειοδοτηθεί με την αρ. πρωτ. οικ. 2462/22-06-2006 Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων με εκδούσα αρχή το τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

 

Σύμφωνα με την Α.Π. οικ. ΕΥΠΕ/203188/20-11-2012 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

του ΥΠΕΚΑ κατατέθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 1707/96135/29-6-2018 αίτημα Ανανέωσης και 

Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Κατασκευή 

μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας» στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας καθώς οι Περιβαλλοντικοί Όροι που εκδόθηκαν 

έχουν λήξει. Επιπλέον με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1755/107152/28-6-2019 υποβλήθηκαν στην ως άνω υπηρεσία 

συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τη μελέτη. 

 

Όπως έχει προκύψει από τη Γεωλογική Αναγνώριση αλλά και όπως έχει διαπιστωθεί από την επιτόπια 

έρευνα, υπάρχει κοντά στο φράγμα και σε μικρή απόσταση από αυτό, δανειοθάλαμος κατάλληλου υλικού 

για την κατασκευή του σώματός του. Σύμφωνα με τις προμετρήσεις των εργασιών κατασκευής, θα 

απαιτηθούν 12.532,4 m3 αργιλικό υλικό και 6.266,2 m3 αμμοχάλικα από τον εν λόγω δανειοθάλαμο, ο 

οποίος εντοπίζεται στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Δημοτικό Δάσος Μεγαλοβρύσου.  
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Στην παρούσα φάση και λόγω της ανάγκης οριοθέτησης του δανειοθαλάμου για την κατασκευή του 

σώματος του φράγματος ζητείται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επέμβαση στο 

Δημοτικό Δάσος Μεγαλοβρύσου καθώς ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου έχει γνωμοδοτήσει θετικά 

για την εν λόγω επέμβαση.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας, 

Α. Να γνωμοδοτήσετε θετικά για την οριοθέτηση δανειοθαλάμου για την υλοποίηση του έργου: 

«Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του προφήτη Ηλία ΤΚ Μεγαλοβρύσου» και την επέμβαση στο 

Δημοτικό Δάσος Μεγαλοβρύσου. 

 

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

εγγράφου. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις 65 παρ.1 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την Α.Π. οικ. ΕΥΠΕ/203188/20-11-2012 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΚΑ, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Γνωμοδοτούμε θετικά για την οριοθέτηση δανειοθαλάμου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή 

μικρού φράγματος στην περιοχή του προφήτη Ηλία ΤΚ Μεγαλοβρύσου» και την επέμβαση στο Δημοτικό 

Δάσος Μεγαλοβρύσου. 

 

Β. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή 

κάθε σχετικού εγγράφου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 175/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


