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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

213/2017 
από το πρακτικό της 18

ης
/ 22.12.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
: 

 

Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία 

αντλιοστασίου και δικτύου μεταφοράς νερού στη θέση Κούτσουρο-Κομμένο της Τ.Κ. Στομίου, 

του Δ. Αγιάς» της Π.Ε. Λάρισας για την κάλυψη αναγκών άρδευσης. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 22.12.2017, ώρα 7:45 μμ., 

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

πρωτοκόλλου 13220/18.12.2017 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 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπεϊνάς Αντώνιος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Σκαρκάλης Χρήστος 

16. Σμυρλής Βασίλειος  17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Σκαπέτης Αντώνιος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Βατζιάς Αντίγονος 24. Κασίδας Ιωάννης 

25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 26. Σιμούλης Θωμάς 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

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: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), 

Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος 

(Γερακαρίου), Πατσαβούρας (Ιωάννης Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

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 1
ο
: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία 

αντλιοστασίου και δικτύου μεταφοράς νερού στη θέση Κούτσουρο-Κομμένο της Τ.Κ. Στομίου, 

του Δ. Αγιάς» της Π.Ε. Λάρισας για την κάλυψη αναγκών άρδευσης. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Την παράγραφο 9 άρθρο 19 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με την δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

2.  Την ΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 του ΥΠΕΚΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών ……….με τις διαδικασίες 

αυτές θέματος». 

3. 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». 

4. 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». 

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

υπουργικής απόφασης (Β΄ 31)». 

6. 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) το αριθμ. πρωτ. 1081/25-10-2017 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

με θέμα: Ανακοίνωση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων» 

β) την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω έργου 

γ) το γεγονός ότι σύμφωνα με την ΜΠΕ δεν προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου και δικτύου μεταφοράς 

νερού στη θέση Κούτσουρο-Κομμένο της ΤΚ Στομίου, του Δ. Αγιάς» 

 

εισηγούμαστε: να γνωμοδοτήσετε θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου 

«Κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου και δικτύου μεταφοράς νερού στη θέση Κούτσουρο-Κομμένο 

της ΤΚ Στομίου, του Δ. Αγιάς». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- Την εισήγηση του Δημάρχου.  

- Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 9 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209): «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με την δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

- Την ΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 του ΥΠΕΚΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών ……….με τις διαδικασίες 

αυτές θέματος». 

- 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 ΚΥΑ οικ. 145026/10.01.2014 «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 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 145026/2014 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 31)». 

- 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, 

- Την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Γνωμοδοτούμε θετικά για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου «Κατασκευή και λειτουργία 

αντλιοστασίου και δικτύου μεταφοράς νερού στη θέση Κούτσουρο-Κομμένο της ΤΚ Στομίου, του Δ. 

Αγιάς». 

 

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

Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 213/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  


