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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

162/2019 
από το πρακτικό της 10ης/ 27.09.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  17ο : Σύμφωνη γνώμη για την κατασκευή μικρών έργων ταμίευσης νερού για αρδευτική χρήση στη 

θέση «Αγ. Τριάδα» Κοινότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 27-09-2019, ώρα 19:00, 

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

πρωτοκόλλου 9990/23-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αλεξανδρίδου Βασιλική  5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Κασίδας Ιωάννης1 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

14. Μπαρμπέρης Πέτρος 15. Μπατζιόλας Ζάχος 

16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Ντάγκας Νικόλαος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σωτηρίου Βασίλειος2 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

  

Απόντες 

26. Καλαγιάς Γρηγόριος 27. Κατσιάβας Αστέριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν την ψήφιση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13ου 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 Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης και Τζίκας Χρήστος. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

Θέμα  17ο : Σύμφωνη γνώμη για την κατασκευή μικρών έργων ταμίευσης νερού για αρδευτική χρήση 

στη θέση «Αγ. Τριάδα» Κοινότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κρανιώτης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 

τα εξής: 

 

«Το έργο περιλαμβάνει α) την κατασκευή διάταξης φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την χρήση 

του ως φίλτρου καθίζησης των φερτών- στερεών υλικών για τον καθαρισμό του νερού για άρδευση που 

διοχετεύεται από υφιστάμενο τσιμενταύλακα και β) την κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής (κόλουρη σφήνα) 

επενδυμένης με μεμβράνη και γεώφυσμα χωρητικότητας 600-700μ3 περίπου, παραπλεύρως του υφιστάμενου 

οικίσκου – αντλιοστασίου στη θέση «Αγ. Τριάδα» Βελίκας της ΤΚ Μελιβοίας, για την συγκέντρωση του νερού 

και τη διοχέτευσή του σε κλειστό δίκτυο άρδευσης μέσω υφιστάμενου αντλητικού συγκροτήματος 

(αντλιοστασίου). 

Η δεξαμενή θα κατασκευαστεί στη με στοιχεία Ε2 έκταση του επισυναπτόμενου τοπογραφικού 

διαγράμματος και θα είναι της μορφής κόλουρης σφήνας με διαστάσεις πυθμένα 20μ*7μ και ύψος περίπου 

3μ. 

Η διάταξη φρεατίων θα κατασκευαστεί στη με στοιχεία Ε1 έκταση του επισυναπτόμενου τοπογραφικού 

διαγράμματος σε σχήμα Γ διαστάσεων 11μ*3μ η κάθε πλευρά και βάθους 2μ.   

Το νερό στην αιτούμενη δεξαμενή θα διοχετεύεται μέσω υφιστάμενου τσιμενταύλακα άρδευσης και 

διάταξης φρεατίων καθίζησης φερτών υλικών (Ε1 έκταση του επισυναπτόμενου τοπογραφικού). 

Ο στόχος και η σκοπιμότητα του εν λόγου έργου είναι:  

- να αντιμετωπιστούν οι διακοπές στην άρδευση των καλλιεργητών της περιοχής κατά την διάρκεια της 

αρδευτικής περιόδου που προκύπτουν από τα συχνά βουλώματα του υφιστάμενου τσιμενταύλακα από 

φερτά υλικά, φύλλα και κλαδιά,  

- και η βελτίωση του εισοδήματος και η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Το Ν. 3463/2006 και το Ν. 3852/2010 

2. Το Ν. 998/1979 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Το Ν. 4014/2011 

4. Την Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 (ΦΕΚ 2471/10.08.2016 

τεύχος Β') 

5. Την Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας με αριθμ. πρωτ. 115973/6088/2014 (ΑΔΑ:ΩΑ9Θ0-

Α3Μ) με θέμα: «Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση έγκρισης επέμβασης». 

6. Την μερική κύρωση του Δ.Χ. Π.Ε. Λάρισας (ΦΕΚ 14/Δ/02-02-2018).  

7. Την ΚΥΑ 1649/45/15.01.2014 «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 

ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στην δημόσια διαβούλευση κατά 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 

ΥΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012(ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 

του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

 

Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά για την κατασκευή μικρών έργων ταμίευσης νερού 

για αρδευτική χρήση (φρεάτιο καθίζησης στερεών φερτών υλικών & χωμάτινης δεξαμενής) στη θέση 

«Αγ. Τριάδα» Τ.Κ. Μελιβοίας της ΔΕ Μελιβοίας του Δ. Αγιάς». 
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε τα 

εξής: «Έχω την άποψη ότι το αρδευτικό της Αγίας Τριάδας κατάντησε μια πονεμένη ιστορία. Χρόνια τώρα και 

δεν έχουμε καταφέρει να κατεβάσουμε το νερό απ’ τη Μελιβοία στη Βελίκα. Η τότε προσπάθεια απέτυχε και 

χαρακτηρίσθηκε τότε από την πλειοψηφία σαν αστοχία. Και απέτυχε γιατί επιλέχθηκε αυθαίρετα και κόντρα 

στους νόμους της υδραυλικής μια διατομή του αγωγού τέτοια που δεν ήταν αρκετή για τη μεταφορά αυτής της 

ποσότητας νερού. Γίνεται δεύτερη προσπάθεια κι αντί να διορθωθεί ο αγωγός, σύμφωνα με τη διανομή και 

σύμφωνα με τους νόμους της υδραυλικής, αλλάζει όλη η φιλοσοφία. Κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε 

αντλιοστάσιο στον μέσον ίσως και πιο κοντά προς τη Βελίκα, αφήνοντας ελεύθερα το νερό να τρέχει από πάνω 

και μη αξιοποιώντας την υψομετρική διαφορά που μας παρείχε πίεση, ενέργεια μέχρι το σημείο που 

εγκαταστήσαμε το αντλιοστάσιο. Κοντολογίς, εγκαταστήσαμε ένα ζεύγος με ηλεκτροκινητήρα και αντλία για να 

σπρώχνει το νερό στην κατηφόρα. Εκεί που θα έπρεπε θεωρητικά τουλάχιστον να μπορούμε να πάρουμε 

ενέργεια απ’ το νερό αυτό, αξιοποιώντας αυτή την υψομετρική διαφορά. Κι όλα αυτά, ένα παραλογισμός, με 

αλλεπάλληλες μελέτες. Η λύση που προτείνετε δεν θεωρώ ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα, ούτε καν το 

βελτιώνει. Και ερχόμαστε σήμερα να προτείνουμε νέα έργα, νέες δαπάνες. Δεν έχω πεισθεί για την ορθότητα 

και την αποτελεσματικότητα του έργου. Ταυτόχρονα το θέμα που συζητούμε είναι και μια ομολογία ότι το 

προηγούμενο έργο, έτσι όπως παρελήφθη προσωρινά και όπως καλείτε η επιτροπή που ψηφίσαμε νωρίτερα να 

το παραλάβει οριστικά, ότι έχει αποτύχει. Δεν μεριμνήσατε τουλάχιστον να το αφήσετε σε ένα επόμενο 

Συμβούλιο. Καταψηφίζω και είμαι πεπεισμένος ότι είναι άστοχη ενέργεια και δεν θα θεραπεύσει το 

πρόβλημα». 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, είπε τα εξής: «Χωρίς να είμαι και χωρίς να κάνω τον ειδικό, 

πράγματι η υδραυλική έχει κάποιους κανόνες όταν μιλάμε για συγκεκριμένες ποσότητες και ταχύτητες νερού. 

Το χειμώνα σαφώς και μπορεί να γίνει αυτό το οποίο λέτε. Μπορούμε το χειμώνα να στείλουμε το νερό όχι 

μόνο εκεί αλλά και πάνω στα Καστριά και πάνω στην Τζιούμα κι οπουδήποτε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας ότι ο αύλακας αυτός δεν ποτίζει μόνο τη Βελίκα, δεν ξεκινάει ένας αγωγός κλειστός από το πάνω μέρος 

της Μελιβοίας για να καταλήξει στη Βελίκα. Μιλάμε για ελεύθερο νερό που τρέχει μέσα στα ρέματα, που χάνει 

την ταχύτητά του, που μειώνεται πολύ στη διαδρομή του, κόβεται από άλλους αρδευτές και φτάνει στη Βελίκα 

σε μια συγκεκριμένη ποσότητα που δεν είναι αρκετή και δεν έχει την ταχύτητα για να λειτουργήσουν οι νόμοι 

της υδραυλικής. Είμαι σαφής νομίζω. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε, γι’ αυτό προβλέπονταν στην αρχική 

μελέτη η κατασκευή δεξαμενής πολύ ψηλότερα, να κάνουμε μια αποθήκη νερού ψηλά, ώστε να πάρουμε και 

την ποσότητα και την ταχύτητα του νερού με κλειστό αγωγό κι όχι με ανοιχτό. Δεν μπορούσαμε όμως να 

κατασκευάσουμε κλειστό αγωγό μέσα στα ρέματα. Αυτό δεν έγινε και έγινε μια αναθεώρηση της μελέτης που 

βασίσθηκε στο να δώσουμε μια υποβοήθηση στους αγρότες και χωρίς μεγάλη επιβάρυνση, για να μπορούν 

σήμερα να ποτίζουν με μπεκάκια. Κάναμε έναν εκσυγχρονισμό που μπορεί να μην είναι αυτός που επιδιώκαμε 

από την αρχή, αλλά σήμερα εάν εξασφαλίσουμε να μην βουλώνουν τα δίκτια και την ποσότητα την κρίσιμη 

στιγμή που κόβει κάποιος το νερό για να μη σταματήσει το μοτέρ, τότε θα είναι απόλυτα ευχαριστημένοι και θα 

εξυπηρετούνται με το παραπάνω οι αγρότες μας». 

Η Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία, δημοτική Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», 

είπε τα εξής: «Φοβάμαι ότι μετά από έξι μήνες μπορεί να βρούμε άλλη αστοχία στην επέμβαση που πάει να 

γίνει τώρα και να έχουμε πάλι προβλήματα. Ας μην επανερχόμαστε σε έργα στα οποία δεν έγινε εδαφολογική 

μελέτη ώστε να ξέρουμε αν θα έχουν επιτυχία ή όχι. Υπάρχουν άλλωστε χωριά που διψάνε, όπως η Έλαφος κι 

εκεί θα μπορούσε να κατασκευασθεί μια λιμνοδεξαμένη. Βοηθήστε μας με καλύτερες εισηγήσεις, πιο 

εμπεριστατωμένες και ολοκληρωμένες. Όταν λέμε ότι η σκοπιμότητα του έργου είναι γιατί μαζεύει σκουπίδια 

αυτή δεν είναι εμπεριστατωμένη. Γι’ αυτό και καταψηφίζω κι όχι επειδή δεν με ενδιαφέρει το καλό του 

τόπου». 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε τα εξής: «Δεν 

ψηφίζουμε γιατί δεν πεισθήκαμε για την ορθότητα της επιλογής αυτής. Θέλουμε να είμαστε κοντά στα 

προβλήματα του κόσμου και λυπούμαστε που παίρνουμε αυτή τη θέση. Προτείνουμε να επαναφέρετε το θέμα, 

ενδεχομένως με μια διαφορετική πιο εμπεριστατωμένη πρόταση». 

Η Βασιλική Αλεξανδρίδου, επικεφαλής της παράταξης «Ενωμένοι Μπορούμε», είπε τα εξής: «Θα πω 

όχι. Λυπάμαι που το λέω, γιατί είμαι υπέρ των έργων, αλλά δεν είναι εμπεριστατωμένη η εισήγηση όπως θα 

έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι πιο αναλυτική και να περιλαμβάνει και τα κόστη». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Ευάγγελου Κρανιώτη, 

- τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (Α’ 289): «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 

εκτάσεων της χωράς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- τις διατάξεις του Ν. 3856/2006 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

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

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (Α’ 209): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.», 

- την ΚΥΑ 1649/45/15.01.2014: «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης 

του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στην δημόσια διαβούλευση κατά την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του ΥΠΕΚΑ υπ’ 

αριθμ. 1958/2012(ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 

(ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», 

- την Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 (Β΄ 2471), 

- την αριθμ. Πρωτ. 115973/6088/27-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΑ9Θ0-Α3Μ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα: «Καθορισμός δικαιολογητικών για την 

έκδοση έγκρισης επέμβασης», 

- την μερική κύρωση του Δ.Χ. Π.Ε. Λάρισας (ΦΕΚ 14/Δ/02-02-2018).  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, στην οποία ο δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Ευσταθίου δήλωσε 

«Παρών», 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
( με  ψ ήφ ους  12  υ πέρ  κα ι  1 0  κατ ά)  

 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την για την κατασκευή μικρών έργων ταμίευσης νερού για αρδευτική χρήση 

(φρεάτιο καθίζησης στερεών φερτών υλικών & χωμάτινης δεξαμενής) στη θέση «Αγ. Τριάδα» Τ.Κ. 

Μελιβοίας της ΔΕ Μελιβοίας του Δ. Αγιάς. 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Καταψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 – Νέα Εποχή»: Αγγελάκας Ιωάννης 

(επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Κορδίλας Δημήτριος, Καφετσιούλης Απόστολος, 

Μακροβασίλης Βασίλειος, Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία, Ολύμπιος Αθανάσιος και Τριανταφύλλου 

Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Καταψήφισε η Βασιλική Αλεξανδρίδου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενωμένοι Μπορούμε», για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


