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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 31-10-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 40
ο
:  Εξέταση αιτήματος της αστικής εταιρίας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Κ.Ο.) 

«Προστασία - ανάδειξη Ιαματικών Πηγών κ Λουτρών Κόκκινου Νερού» (Δράση για το 

νερό), για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης βιοκλιματικού οικήματος που 

βρίσκεται στην περιοχή του Κόκκινου Νερού.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14509/27-10-2014 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 Προεδρεύων 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. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μάρκου Σωτήριος 

14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 15. Μασούρας Γεώργιος 

16. Μπεϊνάς Αντώνιος   17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Σιμούλης Θωμάς 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σουλιώτης Θεόδωρος 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 25. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Μπάτσικας Βασίλειος 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

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.: Έξαρχος 

Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος 

(Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο  

 

Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο 

Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και 

η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. 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 40
ο
:  Εξέταση αιτήματος της αστικής εταιρίας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Κ.Ο.) 

«Προστασία - ανάδειξη Ιαματικών Πηγών κ Λουτρών Κόκκινου Νερού» (Δράση για το 

νερό), για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης βιοκλιματικού οικήματος που 

βρίσκεται στην περιοχή του Κόκκινου Νερού.  

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση 

ως προς την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος, κ. Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

"Θέτω υπόψη σας την παρακάτω επιστολή της (Μ.Κ.Ο) ¨Προστασία - ανάδειξη Ιαματικών Πηγών κ 

Λουτρών Κόκκινου Νερού¨(Δράση για το νερό): 

«ΑΙΤΗΣΗ 

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Αγιάς 

     Όπως σας είναι ήδη γνωστό, η νεοσύστατη αστική εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Κ.Ο) 

¨Προστασία - ανάδειξη Ιαματικών Πηγών κ Λουτρών Κόκκινου Νερού¨(Δράση για το νερό), μετά από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και στα πλαίσια των σκοπών και των αντικειμένων της που καλείται 

να υπηρετήσει, απευθύνει αίτημα προς τον Δήμο και σε σας προσωπικά, με την παράκληση και 

γνωρίζοντας την αγωνία σας για την ανάπτυξη της περιοχής καθώς και την ευαισθησία σας σε θέματα 

εθελοντισμού και αλληλεγγύης και ζητεί να της παραχωρηθεί το βιοκλιματικό σπιτάκι που βρίσκεται 

στην περιοχή του Κ. Νερού, στο δρόμο για Κουτσουπιά, όπως αυτό αποτελέσει έδρα της εταιρίας μας. 

     Αυτή η παραχώρηση δεν θα έχει καμία έννομη συνέπεια, απλά θα αποτελέσει ένα λιθαράκι στον 

αγώνα που κάνουμε για την ανάδειξη της περιοχής. Άλλωστε η ΜΚΟ δεν ιδρύθηκε να εξυπηρετήσει 

κανένα ίδιον όφελος, αλλά να βοηθήσει στην προώθηση της περιοχής, που λόγω της διοικητικής 

διχοτόμησης του παρελθόντος, είχε χάσει για χρόνια τον προσανατολισμό που οδηγεί στην ανάπτυξη. 

      Παράλληλα με την έδρα της εταιρίας μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βιοκλιματικό σπιτάκι 

(που αποτελεί στολίδι για την περιοχή) και σαν κέντρο πληροφόρησης-τουριστικής προβολής, της 

ευρύτερης περιοχής. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

      Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουμε, ως ενδιάμεσος φορέας, να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική 

κοινωνία. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί πολλοί νέοι της περιοχής επιβραβεύουν την προσπάθεια μας. 

      Άλλωστε σε εποχές κρίσης, οι έννοιες αλληλεγγύη και εθελοντισμός, αποτελούν σταθερές αξίες στο 

χρηματιστήριο την αξιών. Πιστεύουμε στη θετική σας ανταπόκριση. 

Ευχαριστούμε 

Με τιμή 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ.Σ.» 

 

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας με την υπ’ αριθμ. 11/2014 απόφασή του 

γνωμοδότησε θετικά για την παραχώρηση της χρήσης του ανωτέρω ακινήτου. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 185 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας » ορίζεται ότι: «1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 

επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η  χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η 

παραχώρηση ανακαλείται με όμοια  απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν 

εκλείψει. 

2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν 

η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η 

οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συμφέροντα.  3. ……..». 

 

Κρίνοντας ότι οι δραστηριότητες της (Μ.Κ.Ο) «Προστασία - ανάδειξη Ιαματικών Πηγών κ Λουτρών 

Κόκκινου Νερού (Δράση για το νερό)» είναι κοινωφελής και προάγουν τα τοπικά συμφέροντα, σας 

παρακαλώ για την έγκριση της παραχώρησης της χρήσης του παραπάνω ακινήτου". 

 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης: «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», κ. Κασίδας Ιωάννης, 

είπε στην τοποθέτησή του: «Είναι ευρύτατα γνωστή η θέση της "Λαϊκής Συσπείρωσης". Είμαστε 

ενάντια σε τέτοιου είδους οργανώσεις και καταψηφίζουμε». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου κ. Αντώνη Γκουντάρα,  

- τις διατάξεις του άρθρου 185 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας, 

- την επιστολή της (Μ.Κ.Ο) με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟ ΝΕΡΟ», 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών συμβούλων, της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», κ. Κασίδα Ιωάννη και κας Μαρούδα-Λιαράτσικα Χαδίνας, 

- τη δήλωση των δημοτικών συμβούλων, της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», 

κ.κ. Αναστασίου Ιωάννη, Αράπη Χρήστου, Βατζιά Αντίγονου και Τριανταφύλλου Αθανάσιου 

ότι ψηφίζουν "παρών", 

- την υπ’ αριθμ 11/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, 

- την απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, 

και μετά από συζήτηση 

 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

1. Θεωρεί ότι οι δραστηριότητες της αστικής εταιρίας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Κ.Ο) με 

την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ», είναι κοινωφελής και 

προάγουν τα τοπικά συμφέροντα, αφού βοηθούν στην προβολή και περαιτέρω αξιοποίηση των 

Ιαματικών Λουτρών και Λουτρών του Κόκκινου Νερού. 

 

2. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του βιοκλιματικού οικήματος, που βρίσκεται στην 

περιοχή του Κόκκινου Νερού, στο δρόμο για την Κουτσουπιά, του Δήμου Αγιάς, στην αστική 

εταιρία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Κ.Ο) την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ» και διακριτικό 

τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ». Σκόπος της παραχώρησης είναι η στέγαση της παραπάνω 

αστικής εταιρίας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Κ.Ο), η οποία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου 

τις δαπάνες συντήρησης του ακινήτου. 

 

3. Ορίζει ότι δεν προκύπτει καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς και ότι 

η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς» κα Μαρούδα – Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) και κ. Κασίδας Ιωάννης, για τους λόγους 

που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.  

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι, της παράταξης μείζονος μειοψηφίας: «Δώτιον Πεδίον», κ.κ. 

Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Βατζιάς Αντίγονος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος που 

ψήφισαν «παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 202/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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