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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

62/2017 

από το πρακτικό της 7
ης

/ 27.04.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4
ο
 :  Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού δημοτικής πηγής 

υδροληψίας στη θέση «Πηγές Μελιβοίας – Υδατόρεμα – θέση Ντάφη» της Τοπικής 

Κοινότητας Μελιβοίας. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.04.2017, ώρα 6:00 μ.μ., 

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

πρωτοκόλλου 3177/23.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου 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
1
 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος
2
 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σκαπέτης Αντώνιος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 23. Μπάτσικας Βασίλειος 

24. Μπεϊνάς Αντώνιος 25. Λέτσιος Βασίλειος 

26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου 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), Κολοβός 

Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας 

Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας .  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 4
ο
 :  Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού δημοτικής πηγής 

υδροληψίας στη θέση «Πηγές Μελιβοίας – Υδατόρεμα – θέση Ντάφη» της Τοπικής 

Κοινότητας Μελιβοίας. 

 

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 η αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Την ΚΥΑ οικ. 145026/10.01.2014 «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων 

Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα». 

2. Την ΚΥΑ οικ. 145893/12.05.2014 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 145026/2014 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 31)». 

3. Την ΚΥΑ οικ. 146896/27-10-2014 «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των 

υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες 

συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

και λαμβάνοντας υπόψη:  

α) την υπ’ αριθμ. 6/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας. 

β) την δημοτική πηγή υδροληψίας: Υδρομάστευση πηγής στην θέση «Πηγές Μελιβοίας – Υδατόρεμα – 

θέση Ντάφη» της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας 

 

εισηγούμαστε: θετικά για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα 

δικαιώματα της δημοτικής πηγής υδροληψίας «Πηγές Μελιβοίας – Υδατόρεμα – θέση Ντάφη» στην 

Τοπική Κοινότητας Μελιβοίας», για λογαριασμό των χρηστών όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 6/2017 

απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μελιβοίας. 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε 

στην τοποθέτησή του: «Θα ήθελα από την αρμόδια Υπηρεσία μια πλήρης ενημέρωση για τα θέματα 
άρδευσης. Δηλαδή εάν έχουμε κατοχυρώσει όλες τις πηγές του δήμου ως προς την άδεια χρήσης νερού, 
τις πηγές που έχουμε ανά δημοτική ενότητα. Έτσι θα έχουμε μια εικόνα για τα θέματα άρδευσης. Κι μια 
διευκρίνιση. Αυτός που έχει την πηγή μέσα στο χωράφι του κάνει μόνος του αίτηση για άδεια χρήσης. 
Αυτοί που υδρεύονται κοινόχρηστα περνάνε μέσα από τη γνωμοδότηση του Δήμου. Αυτό γιατί 
πηγαίνουμε στα χωριά και πρέπει να ενημερώνουμε και τον κόσμο». 
 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι στρατηγικής 
σημασίας και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι. Καταρχήν θα έπρεπε να υπάρχει ένας ενιαίος δημόσιος 
φορέας διαχείρισης. Όσο αυτός ο φορέας λείπει δεν θα υπάρχουν προτάσεις έργων, θα στερεύουν πηγές, 
θα χάνονται νερά και διαχείριση σωστή δε θα γίνει ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει δυσλειτουργία. Και γι’ 
αυτό επιμένουμε στην ύπαρξη ενός ενιαίου δημόσιου φορέα διαχείρισης υδάτινων πόρων. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση και αφού υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας, να δοθεί η άδεια χρήσης. Θα υπερψηφίσουμε». 
 

Ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Ολύμπιος είπε στην τοποθέτησή του: «Νερό και άρδευση. Ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να 
επισημάνω ότι η νομοθεσία για το νερό είναι πάρα πολύ αυστηρή και ίσως χρειάζεται κάποια 
κωδικοποίηση και επικαιροποίηση σε επίπεδο Υπουργείου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη συνέχεια. 
Προϋφιστάμενα δικαιώματα δεν υπάρχουν πουθενά σ’ όλον τον κόσμο για το νερό. Και δεν υπάρχει και 
δικαίωμα αποκλειστικότητας στο νερό. Υπάρχει άδεια χρήσης νερού. Στο νερό από τη Γη του Πυρός μέχρι 
την Αλάσκα, σε όλο τον κόσμο, ισχύει μια βασική αρχή. Όλα τα Δίκαια, Αγγλικό, Γαλλικό, Ασιατικό, 
επικαλούνται την υπερκείμενη τοις υποκειμένοις. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαίωμα σε νερό. 
Μιλάμε για τεχνικά έργα που γίνονται από την Πολιτεία, από όλους τους βαθμούς της και μιλάμε για 
χρήση των συγκεκριμένων πηγών. Θα ψηφίσω το θέμα αυτό με την επισήμανση, ότι μπορεί να γίνεται 
χρήση νερού, αλλά δεν μπορεί να αποκτάται κανένα δικαίωμα επ’ αυτού και από κανέναν. Επίσης και 
μετά την κατάργηση της Αγροφυλακής και τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας του νερού στις Δασικές 
Υπηρεσίες και σε ότι αφορά το νερό σε ορεινό όγκο, αλλά και όπου δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης, θα 
ψηφίζω όλα τα παρόμοια θέματα με αυτή την παρατήρησή μου. Κι όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά επειδή αυτό 
προβλέπει η Νομοθεσία». 
 
 
 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Χριστίνας Γιαννουλέα, 

- την έγγραφη εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μελιβοίας, 

- την απουσία του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, 

- τις παρατηρήσεις - τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων Ιωάννη Κασίδα και Αθανάσιου Ολύμπιου, 

και μετά από συζήτηση 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Γνωμοδοτούμε θετικά ως προς την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα 

δικαιώματα της δημοτικής πηγής υδροληψίας «Πηγές Μελιβοίας – Υδατόρεμα – θέση Ντάφη» στην 

Τοπική Κοινότητας Μελιβοίας», για λογαριασμό των χρηστών όπως αυτοί αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 

6/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μελιβοίας. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγιάς για την υποβολή της Αίτησης στις Αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 62/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


