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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 219/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 17ης/ 30-11-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 5ο ΕΗΔ: Σύνταξη ψηφίσματος υπέρ του πλαισίου διεκδικήσεων για την 
εκτροπή του Αχελώου και τη διαχείριση των νερών.

Στην Αγιά σήμερα 30/11/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αγιάς,  μετά  από  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 
16804/26-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν. 4071/12 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε 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. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος
12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Ξαφάρας Χρήστος 15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης).
Απόντες

21. Βόγιας Δημήτριος 22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Πατσάς Κυριάκος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης  από το  σύνολο των  είκοσι  δύο (22) Πρόεδρων και  Εκπροσώπων των 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα,  παρόντες  ήταν  οι: 
Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου), Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου), 
Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) και Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας 
Αντώνης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  κ.κ.  Σπανός  Ιωάννης,  Τσίπας  Ηλίας  και 
Αλέξιος Μπουζούκης. 

Επίσης παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ – ΟΤΑ και 
μέλος του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας, κ. Σουλούκος Σωτήριος και 
ο Αντιπρόεδρος  του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας και  μέλος  του 
Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ – ΟΤΑ, κ. Γιαλαμάς Δημήτριος. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος 

Σουλιώτης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 
Αντώνη Γκουντάρα, που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε 
ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 
του  Ν.3852/2010,  τη  συζήτηση  των  παρακάτω  θεμάτων  εκτός  της  ημερήσιας 
διάταξης:

Θέμα  1ο ΕΗΔ: Έγκριση  εκμίσθωσης  καλλιεργήσιμης  γης  στην  Τοπική  Κοινότητα  
Μεγαλοβρύσου. (Εισήγηση: Χρίσινα Γιαννουλέα, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 2ο ΕΗΔ:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την άμεση  
αποκατάσταση  απρόβλεπτων  ζημιών  από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα.  (Εισήγηση:  
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα  3ο ΕΗΔ: Συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ.115/2012  απόφασης  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου  με  τίτλο:  «Εξέταση  αιτήσεων  για  παράταση  μισθώσεων  δημοτικών  
καταστημάτων  της  Δημοτικής  Ενότητας  Αγιάς».  (Εισήγηση:  Αντώνης  Γκουντάρας,  
Δήμαρχος).

Θέμα 4ο ΕΗΔ:  Έγκριση  Σχεδίου  Οικονομικής  Υποστήριξης  και  έγκριση  υποβολής  
αιτήματος για τη λήψη δανείου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του  
Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν.4038/2012. (Εισήγηση: Αντώνης  
Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 5ο ΕΗΔ: Σύνταξη ψηφίσματος υπέρ του πλαισίου διεκδικήσεων για την εκτροπή  
του Αχελώου και τη διαχείριση των νερών.  (Εισήγηση: Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής  
της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση»). 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποχώρησε από τη συνεδρίαση 
ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» κ.  Τριανταφύλλου  Αθανάσιος,  για  τους  λόγους  που εξέθεσε 
στην τοποθέτησή του και οι οποίοι καταγράφονται στα ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα 
πρακτικά της συνεδρίασης. Στη συνέχεια συντασσόμενοι με την τοποθέτηση του κ. 
Τριανταφύλλου  αποχώρησαν  από  τη  συνεδρίαση  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της 
δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»  κ. κ. 
Βατζιάς Αντίγονος, Καψάλης Βασίλειος και Στάθης Νικόλαος.

Μετά  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο στον  επικεφαλής  της 
δημοτικής  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή  Συσπείρωση» κ.  Ρίζο 
Μαρούδα,  που εισηγούμενος το  5ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
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Θέμα 5ο ΕΗΔ: Σύνταξη ψηφίσματος υπέρ του πλαισίου διεκδικήσεων για την 
εκτροπή του Αχελώου και τη διαχείριση των νερών.

«Αγαπητοί συνάδελφοι,  θέτω υπόψη σας την παρακάτω επιστολή των Ομοσπονδιών  
Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και να συντάξουμε, ως Δημοτικό  
Συμβούλιο,  ψήφισμα που θα συντάσσετε  με τις  θέσεις  των ανωτέρω Ομοσπονδιών,  
αλλά και άλλων φορέων της Θεσσαλίας.

Ε.Ο.Α.Σ.Ν.Λ
Ε.Ο.Α.Σ.Κ
Ο.Α.Σ.Τ «Η Άνοιξη»

Προς Δημοτικά Συμβούλια και Φορείς της Θεσσαλίας

Την  Πέμπτη  20  Σεπτεμβρίου  2012  πραγματοποιήθηκε  σύσκεψη  των  
Ομοσπονδιών  Αγροτικών  Συλλόγων  Λάρισας,  Καρδίτσας,  Τρικάλων,  με  σημαντική  
συμμετοχή των φορέων της Θεσσαλίας. 

Στην σύσκεψη ανάμεσα σε άλλους συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.  
Αγοραστός, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ και Δήμαρχος Νίκαιας κ. Κομήτσας, ο Δήμαρχος  
Αλμυρού  κ.  Χατζηκυριάκος,  οι  Πρόεδροι  του  Εργατικού  Κέντρου  Λάρισας,  του  
ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας, της ΕΑΣ Λάρισας-
Τυρνάβου-Αγιάς,  εκπρόσωποι Δήμων και Φορέων, ΤΟΕΒ, σωματείων και αγροτικών  
συλλόγων και δεκάδες Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Εισηγητικά  οι  τρεις  Ομοσπονδίες  ανέφεραν  την  δραματική  κατάσταση  που  
βρίσκεται  ο  υπόγειος  υδροφόρος  ορίζοντας  στην  περιοχή,  καθώς  στην  Θεσσαλία  
αρδεύεται σχεδόν το 50% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, το 70% αυτών αρδεύονται  
μέσω  33.500  γεωτρήσεων  και  μόνο  το  30%  από  τα  επιφανειακά  νερά.  Ανάλογο  
πρόβλημα  εμφανίζεται  στην  ποιότητα  και  στην  κάλυψη  των  αναγκών  στο  νερό  
ύδρευσης. Η έλλειψη του νερού έχει καταλυτικές συνέπειες στο περιβάλλον καθώς η  
περιοχή απειλείται με ερημοποίηση και ήδη έχουν εμφανιστεί ενεργειακά ρήγματα. Η  
ΚΑΠ  2014-2020  μειώνει  παραπέρα  τις  επιδοτήσεις  άρα  και  την  παραγωγή  και  
συνδέεται  άρρηκτα  με  τα  έργα  υποδομής  και  την  εκτροπή  του  Αχελώου  που  δεν  
γίνονται.  Χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει και παραγωγική ανάπτυξη! Αυτό θα έχει  
τραγικές  συνέπειες  στην  παραγωγή,  καθώς  μεγαλώνει   το  εμπορικό  έλλειμμα  στο  
αγροτικό  ισοζύγιο  εισαγωγών-εξαγωγών  με  συνέπεια  την  μεγαλύτερη  διατροφική  
εξάρτηση της χώρας, ενώ χάνονται θέσεις εργασίας στην μεταποιητική βιομηχανία. 

Αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος και κατατέθηκαν σημαντικές απόψεις με κοινή  
εκτίμηση  πως το υδάτινο έλλειμμα της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα του υπόγειου υδροφορέα,  
αποτελεί  ένα  σημαντικότατο  πρόβλημα  για  την  περιοχή  στον  αγροτικό  και  
κτηνοτροφικό  πρωτογενή  τομέα  αλλά  και  την  ύδρευση  πόλεων  και  χωριών,  με  
τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αλλά και κινδύνους για την δημόσια  
υγεία.  

Τονίστηκε πως το νερό αποτελεί φυσικό αγαθό και όχι πανάκριβο εμπόρευμα  
όπως μετατρέπεται σήμερα με στόχο την κερδοφορία επιχειρήσεων και επιχειρηματιών  
που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος επενδύσεων με βάση την οδηγία 2000/60 της Ε.Ε. Με  
βάση την ίδια οδηγία,  τοποθετούνται  υδρομετρητές  στις  γεωτρήσεις  με  συνέπεια  να  
αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος παραγωγής. 

Ομόθυμη  υπήρξε  η  συμφωνία  πως  η  εκτροπή  του  Άνω  ρου  του  Αχελώου  
αποτελεί έργο πνοής για την περιοχή καθώς μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά ώστε:
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 Να  αντιμετωπιστεί  το  οξύ  πρόβλημα  της  υποβάθμισης  της  ποσότητας  και 
ποιότητας  των υπόγειων υδροφορέων της Θεσσαλίας

 Να αναβαθμισθεί  η ποιότητα και  να εξασφαλισθεί  η αναγκαία ποσότητα νερών  
στον ποταμό Πηνειό ώστε να προστατευθούν οι οικολογικές λειτουργίες του και η  
αξιόλογη φυσική περιοχή των εκβολών του (δέλτα Πηνειού).

 Να  εξασφαλισθεί  η  ύδρευση  των  μεγάλων  αστικών  συγκροτημάτων της 
Θεσσαλίας (κυρίως Λάρισας και Βόλου).

 Να εξασφαλισθεί και να αυξηθεί  η άρδευση των ανεπαρκώς σήμερα αρδευομένων  
εκτάσεων της Θεσσαλίας.

 Να  μειωθεί  η  ενεργειακή  εξάρτηση  της  χώρας  με  την  αξιοποίηση  του  
ανεκμετάλλευτου υδροδυναμικού καθώς και την πολλαπλή κοινωνική ωφέλεια των  
μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων που διαφυλάσσουν πολύτιμους υδατικούς πόρους  
στους υδροταμιευτήρες τους κατά τη χειμερινή περίοδο, για να τους διαθέσουν κατά  
τη θερινή.

Για  τις  Ομοσπονδίες  Αγροτικών  Συλλόγων  η  εκτροπή  του  άνω  ρου  του  
Αχελώου είναι αδιαπραγμάτευτη. Παράλληλα προτείνονται μια σειρά από απαραίτητα  
έργα  συγκέντρωσης  και  αξιοποίησης  των  επιφανειακών  νερών  όπως  ταμιευτήρες,  
φράγματα, λιμνοδεξαμενές που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί χρόνια και προβάλει στις  
μεγάλες  μαζικές κινητοποιήσεις του. 

Απορρίπτουμε την διαβούλευση που γίνεται από το ΥΠΕΚΑ για την διαχείριση  
των υδάτινων πόρων, και θα οδηγήσει στην κατάθεση προτάσεων τον Δεκέμβριο για  
έργα. Προτάσεις που θα είναι δεσμευτικές αρχικά ως το 2018 και μετά ως το 2027.  
Ήδη μελετούνται σενάρια να σταματήσει η άρδευση σε 270.000 ή 550.000  στρέμματα  
στην περιοχή. Για ποια ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα μιλάμε χωρίς νερό; Αντί να  
φροντίσουμε να αυξήσουμε τα αρδεύσιμα στρέμματα θα τα μετατρέψουμε σε ξερικά;  

Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η συγκρότηση Ενιαίου Κρατικού Φορέα  που  
θα  υλοποιεί  ολοκληρωμένη  πολιτική  διαχείρισης  του  νερού  με  γνώμονα  τη  λαϊκή  
ευημερία. Θα διασφαλίσει την αποκλειστικά κρατική και ολοκληρωμένη διαχείριση των  
υδατικών πόρων, την αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, την ύδρευση, την προστασία  
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της  
χώρας και την προστασία των δασών. 

Η υπόθεση της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής,  
πρέπει να γίνουν υπόθεση του μαζικού λαϊκού κινήματος με συγκεκριμένους στόχους  
διεκδίκησης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστεί η ενημέρωση των φορέων και του  
λαού  της  περιοχής  με  ανοιχτές  εκδηλώσεις  σε  Καρδίτσα  –  Τρίκαλα  –  Αλμυρό  το  
αμέσως επόμενο διάστημα.

Στην σύσκεψη διατυπώθηκε η πρόταση να αναπτυχθεί πολύμορφη δράση των  
μαζικών φορέων της Θεσσαλίας στην κατεύθυνση ενημέρωσης των μελών τους αλλά  
και  του  Θεσσαλικού  λαού.  Ταυτόχρονα  να  επιδιώξουμε  να  συζητηθεί  σε  κάθε  
Διοικητικό Συμβούλιο  μαζικού  φορέα,  ξεκινώντας  από το  Περιφερειακό Συμβούλιο  
μέχρι τον τελευταίο Αγροτικό Σύλλογο.   

Υλοποιώντας  την  παραπάνω  πρόταση  της  σύσκεψης,  στέλνουμε  αυτό  το  
ενημερωτικό κείμενο στα Δημοτικά Συμβούλια καθώς και τους μαζικούς φορείς της  
Θεσσαλίας, με στόχο να συζητηθεί και να παρθούν αποφάσεις οι οποίες:
 Θα απαιτούν την άμεση ολοκλήρωση  της εκτροπής του Άνω ρου του Αχελώου που  

κοστίζει μόλις 60 εκατ. ευρώ. 
 Θα καταδικάζουν την διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ που ως στόχο έχει την μείωση των  

αρδευόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή.
 Θα  προτάσσουν  και  στηρίζουν  την  κατασκευή  των  απαραίτητων  έργων  στην  

Θεσσαλία, ταμιευτήρες, φράγματα, λιμνοδεξαμενές κ.λ.π όπως αυτά εκφράζονται  
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από τις διεκδικήσεις του αγροτικού κινήματος, για την αξιοποίηση και διαχείριση  
του νερού. 

 Θα αντιμετωπίζουν το νερό ως κοινωνικό φυσικό αγαθό και όχι σαν εμπόρευμα  
αποκλείοντας κάθε σκέψη ιδιωτικοποίησης των ΔΕΥΑ, των φραγμάτων και λιμνών  
για  την  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  προς  όφελος  της  κερδοσκοπίας  των  
ιδιωτών-επιχειρηματιών. 

 
Τρίτη 25 Σεπτέμβρη 2012

Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας
Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας

Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων « Η Άνοιξη»

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
˗ Την  επιστολή  Ομοσπονδιών  Αγροτικών  Συλλόγων  Λάρισας,  Καρδίτσας, 

Τρικάλων και 
˗ τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2012

Αποφασίζει ομόφωνα

˗ Απαιτεί την άμεση ολοκλήρωση  της εκτροπής του Άνω ρου του Αχελώου που 
κοστίζει μόλις 60 εκατ. ευρώ. 

˗ Καταδικάζει την διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ που ως στόχο έχει την μείωση των 
αρδευόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην περιοχή.

˗ Στηρίζει την κατασκευή των απαραίτητων έργων στην Θεσσαλία, ταμιευτήρες, 
φράγματα, λιμνοδεξαμενές κ.λ.π όπως αυτά εκφράζονται από τις διεκδικήσεις του 
αγροτικού κινήματος, για την αξιοποίηση και διαχείριση του νερού. 

˗ Αντιμετωπίζει  το  νερό  ως  κοινωνικό  φυσικό  αγαθό  και  όχι  σαν  εμπόρευμα 
αποκλείοντας  κάθε  σκέψη  ιδιωτικοποίησης  των  ΔΕΥΑ,  των  φραγμάτων  και 
λιμνών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος της κερδοσκοπίας 
των ιδιωτών-επιχειρηματιών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 219/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος


