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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

158/2017 

από το πρακτικό της 13
ης

/ 21.09.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 10
ο
 : 

 

Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα 

δικαιώματα της δημοτικής πηγής υδροληψίας «Γεώτρηση στην θέση “Αγ. Τριάδα” ΤΚ 

Καρίτσας». 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 21.09.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

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

πρωτοκόλλου 9065/17.09.2017 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. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος
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4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μασούρας Γεώργιος
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 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαπέτης Αντώνιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Ριζούλης Στέφανος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 24. Μπάτσικας Βασίλειος 

25. Μπεϊνάς Αντώνιος 26. Σιμούλης Θωμάς 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
2 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
3 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου 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: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος 

Ντελής. 

 

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 10
ο
 : Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού για 

υφιστάμενα δικαιώματα της δημοτικής πηγής υδροληψίας «Γεώτρηση στην θέση “Αγ. 

Τριάδα” ΤΚ Καρίτσας». 

 

 

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

την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καρίτσας στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή 

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

 

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

συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 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 δημοτική πηγή υδροληψίας: Γεώτρηση στην θέση «Αγ. Τριάδα» στην ΤΚ Καρίτσας της ΔΕ Ευρυμενών 

του Δ. Αγιάς 

β) την αριθμ. 6/2014 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Καρίτσας του Δ. Αγιάς 

 

εισηγούμαστε θετικά:  

α) για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα της δημοτικής 

πηγής υδροληψίας: Γεώτρηση στη θέση ‘Αγ. Τριάδα’ στην ΤΚ Καρίτσας της ΔΕ Ευρυμενών του Δ. Αγιάς 

β) για την αλλαγή της χρήσης νερού της υφιστάμενης γεώτρησης από υδρευτική (ακατάλληλο νερό για πόση 

λόγω δυσάρεστης οσμής) σε αρδευτική για την άρδευση εκατό (100) περίπου στρεμμάτων ελαιοπεριβόλων και 

καστανοπεριβόλων». 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

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

είπε στην τοποθέτησή του: «Εάν είναι σύννομο να μετατρέψουμε μια υδρευτική γεώτρηση που δεν έχει 
πλέον κατάλληλο νερό σε αρδευτική αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά. Κι αυτό διότι υπάρχουν κι άλλες 
τέτοιες περιπτώσεις σε περιοχές του Δήμου μας. Να τις δούμε όλες και να τις προχωρήσουμε». 
 

 Ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον», είπε στην τοποθέτησή του:  «Είναι γνωστό ότι αυτή η γεώτρηση έχει νερό αλλά δεν είναι πόσιμο. 
Εδώ όμως προκύπτει ένα θέμα. Την άνοιξη του 2015 ήρθε μια πρόταση εδώ στο δημοτικό Συμβούλιο που 
είχε να κάνει με τις δύο γεωτρήσεις στο Ομόλιο. Αυτές οι γεωτρήσεις βρίσκονται κάτω από την γέφυρα 
των Τεμπών και είναι γεωτρήσεις ύδρευσης. Η μια έχει παραχωρηθεί για χρήση στην «Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου» και αν θέλουμε την παίρνουμε πίσω. Η δεύτερη γεώτρηση ρίχνει το νερό στο ποτάμι. Γίνεται εδώ 
η συζήτηση και ο Δήμαρχος δίνει εντολή στον αρμόδιο κ. Παπακώστας να ερευνήσει την αλλαγή χρήσης 
των γεωτρήσεων. Η απάντησή του κ. Παπακώστα ήταν ότι δεν μπορούν να ενταχθούν οι γεωτρήσεις αυτές 
στην άρδευση διότι οι ποινές που θα έχουμε σε ενδεχόμενο έλεγχο θα είναι βαριές. Σήμερα έχουμε ένα 
ίδιο θέμα και ο κ. Παπακώστας εισηγείται ότι μπορούμε να κάνουμε χρήση. Εγώ θα παρακαλέσω να 
πάρουμε πίσω το θέμα αυτό και να το φέρουμε στο επόμενο Συμβούλιο μαζί με τις γεωτρήσεις του 
Ομολίου. Δεν μπορούμε να βλέπουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά και πιστεύω ότι δεν το κάνουμε. 
Μπορεί να υπήρξε ένας κακός χειρισμός ή κάποια ολιγωρία, αλλά θα παρακαλούσα να έρθει στο επόμενο 
δημοτικό Συμβούλιο και το θέμα των γεωτρήσεων του Ομολίου». 
 

 

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,  

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- 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», 

- 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, 

- την υπ’ αριθμ. 6/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Καρίτσας, καθώς και την απουσία του 

Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καρίτσας, 

και μετά από συζήτηση  

 
Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Γνωμοδοτούμε θετικά : 

1. Για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα της 

δημοτικής πηγής υδροληψίας: «Γεώτρηση στη θέση “Αγ. Τριάδα” της Τ.Κ. Καρίτσας της ΔΕ 

Ευρυμενών του Δ. Αγιάς». 

2. Για την αλλαγή της χρήσης νερού της υφιστάμενης γεώτρησης από υδρευτική (ακατάλληλο νερό για 

πόση λόγω δυσάρεστης οσμής) σε αρδευτική για την άρδευση εκατό (100) περίπου στρεμμάτων 

ελαιοπερίβολων και καστανοπερίβολων. 

 

Β. Εξουσιοδοτούμε το 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. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Σωτήριος Μάρκου  


