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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 23-7-2014

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 2ο: Έγκριση της Μ.Π.Ε.:  «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αδειών  
χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου ΤΚ Στομίου (θέση Κούτσουρο –  
Κομμένο)». 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  9870/19-7-2014 
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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010.

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. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος 11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σουλιώτης Θεόδωρος  15. Στάθης Νικόλαος1

16. Συρακούλης Γεώργιος 17. Τσαγκάλης Αντώνιος2

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες

19. Βαλάρης Γεώργιος 20. Βόγιας Δημήτριος
21. Καψάλης Βασίλειος 22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Μπάτσικας Βασίλειος 24. Ξαφάρας Χρήστος
25. Πατσάς Κυριάκος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος

1 Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
2 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης  διαπίστωσε  ότι  από  το  σύνολο  των  είκοσι  δύο  (22)  Πρόεδρων  και 
Εκπροσώπων  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων,  που  κλήθηκαν  νόμιμα, 
παρόντες  ήταν  οι:  Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου),  Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς), 
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου),  Πλατής 
Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης,  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες:  Σπανός  Ιωάννης,  Παπακώστας  Δημήτριος, 
Ντελής Αλέξανδρος και Γκαλιάκης Δημήτριος. 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:

Θέμα 2ο: Έγκριση της Μ.Π.Ε.:  «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αδειών  
χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου ΤΚ Στομίου (θέση Κούτσουρο –  
Κομμένο)». 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας,  κ.  Παπακώστας  Δημήτριος,  που  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου, τα εξής:

«Με  την  υπ’  αριθμ.  166/2013 (ΑΔΑ:  ΒΛ9ΝΩ6Ι-0Φ6)   απόφαση  της  Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Αγιάς  εγκρίθηκε  η  απευθείας  ανάθεση για  την εκπόνηση της  
μελέτης:  «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αδειών χρήσης νερού  και εκτέλεσης  
έργου  ΤΚ  Στομίου  (θέση  Κούτσουρο  –  Κομμένο)»,  σε  ιδιώτη  μελετητή,  κάτοχο  
μελετητικού πτυχίου τάξης Α΄, Κατηγορίας 27 Περιβαλλοντικών Μελετών, έναντι κατ’  
αποκοπή αμοιβής 3.246,41€ πλέον Φ.Π.Α 23%.

Η  εν  λόγω  μελέτη  αφορά  την  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  του  έργου:  
«Ηλεκτρομηχανολογική  μελέτη  αρδευτικών  έργων  Δ.  Αγιάς»,  που  υποβλήθηκε  
σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  176/2013  απόφαση  του  ΔΣ  Αγιάς  για  ένταξη  
χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα  Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007  –  2013  
(Αλέξανδρος – Μπαλτατζής). 

Το Τμήμα ΤΥΔΚ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, έλεγξε και  
θεώρησε την μελέτη: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αδειών χρήσης νερού  και  
εκτέλεσης έργου ΤΚ Στομίου (θέση Κούτσουρο – Κομμένο)»,  προκειμένου να τεθεί  
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης της  
μελέτης, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 περί «Ανάθεσης και εκτέλεσης  
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και  παροχής  συναφών υπηρεσιών  
και άλλες διατάξεις»

2. Την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης
3. Τη συνημμένη βεβαίωση του Τμήματος ΤΥΔΚ περί επάρκειας της μελέτης και  

συμμόρφωσης του μελετητή προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
4. Τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 2 από 4



             

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας τη μελέτη: «Μελέτη  
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αδειών χρήσης νερού  και εκτέλεσης έργου ΤΚ Στομίου  
(θέση  Κούτσουρο  –  Κομμένο)»,  η  οποία  συντάχθηκε  από  ιδιώτη  μελετητή,  και  
θεωρήθηκε  από  το  Τμήμα  ΤΥΔΚ  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  
Λαρισαίων».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας:  «Λαϊκή 
Συσπείρωση», κ. Ρίζος Μαρούδας,  είπε στην τοποθέτησή του:  «Θα καταψηφίσουμε  
όχι γιατί διαφωνούμε με την έγκριση της μελέτης, που απαιτείται για την εκτέλεση του  
έργου, αλλά γιατί αυτή εκπονήθηκε με απ’ ευθείας ανάθεση και όπως γνωρίζετε πάγια  
και Πανελλαδική θέση της παράταξή μας είναι η καταψήφιση των πάσης φύσεως απ’  
ευθείας αναθέσεων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την  εισήγηση του Προϊσταμένου  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  και  Πολιτικής 

Προστασίας, κ. Παπακώστα Δημήτριου,
- τις διατάξεις του άρθρου 2 του  Π.Δ/τος 171/1987,
- τις  διατάξεις  του άρθρου 37 του Ν.  3316/2005 περί  «Ανάθεσης και  εκτέλεσης  

δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και  
άλλες διατάξεις»,

- την  υπ’  αριθμ.  166/2013 (ΑΔΑ:  ΒΛ9ΝΩ6Ι-0Φ6)   απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αγιάς,

- την υπ’ αριθμ. 176/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς , με τίτλο: 
«Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας  
2007-2013» στο Μέτρο με κωδικό 321 του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Ποιότητα  
ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» στην  
Πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 11341/27-05-2013 για την χρηματοδότηση του έργου:  
«Η/Μ αρδευτικά έργα Δήμου Αγιάς»,

- τη θεωρημένη μελέτη:  «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αδειών χρήσης  
νερού  και εκτέλεσης έργου ΤΚ Στομίου (θέση Κούτσουρο – Κομμένο)», 

- την  αρνητική  ψήφο  του  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος 
μειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση», κου Ρίζου Μαρούδα,

- την  απουσία  από  την  αίθουσα  του  δημοτικού  συμβούλου  κου  Αθανάσιου 
Τριανταφύλλου,

και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  τη μελέτη: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αδειών χρήσης νερού  
και  εκτέλεσης  έργου  ΤΚ  Στομίου  (θέση  Κούτσουρο  –  Κομμένο)»,  η  οποία 
συντάχθηκε από ιδιώτη μελετητή, και θεωρήθηκε από το Τμήμα ΤΥΔΚ της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. 

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας: «Λαϊκή 
Συσπείρωση», κ. Ρίζος Μαρούδας, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 
κομμάτι της παρούσας. 

Απουσίαζε από την ψηφοφορία ο κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 3 από 4



             

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 4 από 4


