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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 25.07.2018  

Αριθμ. πρωτ.: 6081 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 
Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

120/2018 
από το πρακτικό της 9

ης
/ 24.07.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 9
ο
: Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος αλλαγής της άδειας χρήσης νερού της 

Γεώτρησης στη θέση «Ντιρές» της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 24-7-2018, ώρα 15:00 (3:00μ.μ.), 

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

πρωτοκόλλου 5888/19-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου 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. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Ζιούλη Αναστασία 
10. Καλαγιάς Γρηγόριος 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος
1
 

14. Ριζούλης Στέφανος 15. Σκαπέτης Αντώνιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Κασίδας Ιωάννης 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

24. Μασούρας Γεώργιος 25. Μπάτσικας Βασίλειος 

26. Σιμούλης Θωμάς 27. Ολύμπιος Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html


Σελίδα 2 από 4 

Ώρα  λήξης συνεδρίασης, Τρίτη 24/07/2018 ώρα 17:50. 

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), Μπαράκος 

Γεώργιος (Γερακαρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Υπηρεσιακός Παράγοντας 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 κρατήθηκε από το Σώμα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς  

που έπληξε την Ανατολική Αττική τη Δευτέρα 23/07/2018. 

 

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

 

Θέμα 9
ο
 : Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος αλλαγής της άδειας χρήσης νερού της 

Γεώτρησης στη θέση «Ντιρές» της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου του Δήμου Αγιάς. 

 

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

την πρόσκληση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε 

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

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, εντεταλμένη δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον 

συντονισμό του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

α) την δημοτική πηγή υδροληψίας: Αρδευτική (χώρων πρασίνου) Γεώτρηση στην θέση ‘Ντιρές’ στην ΤΚ 

Γερακαρίου της ΔΕ Αγιάς του Δ. Αγιάς. 

β) την αριθμ. 1/2014 Απόφαση του Εκπροσώπου της ΤΚ Γερακαρίου του Δ. Αγιάς. 

γ) το αίτημα του Δ. Αγιάς με αριθμ. πρωτ. 4030/30-04-2015 (Αριθμ. πρωτ. Περιφ.: 8773/30-04-2015) για 

χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση. 

 

και 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. 

 

Προτείνεται:  

 να γίνει αλλαγή της άδειας χρήσης νερού της εν λόγω δημοτικής γεώτρησης στην θέση ‘Ντίρες’ στην 
ΤΚ Γερακαρίου της ΔΕ Αγιάς του Δ. Αγιάς και από άρδευση των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου να 

χρησιμοποιείται παράλληλα και για την άρδευση εκατό (100) περίπου στρεμμάτων υφιστάμενων 

δεντροκαλλιεργειών (αμυγδαλιάς & καστάνου) και μπαχτσέδων όπως αυτά αποτυπώνονται στο 

επισυναπτόμενο τοπογραφικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η άρδευση των 

ανωτέρω κτημάτων θα γίνεται όπως και η άρδευση των χώρων πρασίνου από το παλιό υδραγωγείο 

στο οποίο μεταφέρεται το νερό από την εν λόγω γεώτρηση μέσω υφιστάμενου δικτύου. 
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 Δεν έχουν δικαίωμα να αρδευτούν καλλιεργούμενες εκτάσεις στην εν λόγω περιοχή (σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο τοπογραφικό), οι οποίες μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται από ιδιωτικές (ατομικές ή 

ομαδικές) αρδευτικές γεωτρήσεις   

 Οι εκτάσεις που θα αρδευτούν σημειώνεται ότι ήταν αρδευόμενες με αυλάκια τα οποία όμως τα 

περισσότερα καταστράφηκαν από τα έργα οδοποιίας (αγροτική, δημοτική και επαρχιακή) που έγιναν 

τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. 

 Προτείνεται επίσης να αρδεύεται και το κτήμα το καλλιεργούμενο με αμυγδαλιές εκτάσεως (9) 
εννέα στρεμμάτων περίπου στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω γεώτρηση. Η άρδευση του θα γίνεται 

απευθείας από την γεώτρηση και όχι από το υδραγωγείο. 

 Σε περίπτωση επάρκειας αρδευτικού νερού της γεώτρησης δύναται να αρδευτούν και υφιστάμενες 
καλλιέργειες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της ΤΚ Γερακαρίου κατά μήκος του 

υπάρχοντος δικτύου από την γεώτρηση προς το παλιό υδραγωγείο. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως 

είναι η σύνταξη νέας γεωργοτεχνικής μελέτης, για την άρδευση αυτών των καλλιεργειών, οι οποίες 

μέχρι σήμερα δεν εξυπηρετούνται από ιδιωτικές (ατομικές ή ομαδικές) αρδευτικές γεωτρήσεις.   

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

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

Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών, 

- την ΚΥΑ οικ. 145026/10.01.2014 (Β’ 31):  «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- την ΚΥΑ οικ. 145893/12.05.2014 (Β’ 1212): «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 

145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 31)». 

- την ΚΥΑ οικ. 146896/27-10-2014 (Β’ 2878): «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. 

- το αίτημα του Δήμου Αγιάς με αριθμ. πρωτ. 4030/30-04-2015 (Αριθμ. πρωτ. Περιφ.: 8773/30-04-

2015) για χορήγηση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση, 

- την αριθμ. 1/2014 Απόφαση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου του Δ. Αγιάς, 

- τη θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την υποβολή αιτήματος αλλαγής της άδειας χρήσης νερού της Γεώτρησης στη 

θέση «Ντιρές» της Τοπικής Κοινότητας Γερακαρίου του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα 

στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

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

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 120/2018. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 
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Σωτήριος Μάρκου  


