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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 15ης /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο .-

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων στη
ΔΕΥΑ Αγιάς για την κατασκευή δεξαμενών.

Αριθμός Απόφασης 212/2011
Στην Αγιά σήμερα την 30η του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2011 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα
από την με αριθμ.πρωτ.15507/30-9-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου
Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε: στην ιστοσελίδα του δήμου, στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Πατσάς Κυριάκος
15. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Συρακούλης Γεώργιος

2. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος
14. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος
18. Στάθης Νικόλαος
20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
3.
5.
7.

Αργύρης Νικόλαος
2. Βατζιάς Αντίγονος
Βόγιας Δημήτριος
4. Μαρούδας Ρίζος
Μαυρογιάννης Αντώνιος
6. Τσαγκάλης Αντώνιος
Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων
Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντζίδης
Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και Χαλάτσης Αντώνιος
(Ποταμιάς).
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας
Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 3ο .-

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων στη
ΔΕΥΑ Αγιάς για την κατασκευή δεξαμενών.

Αριθμός Απόφασης 212/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ
Αγιάς και Δημοτικός Σύμβουλος κος Μπελιάς Αντώνιος και έθεσε υπόψη του
δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών
ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο
δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
Η ΔΕΥΑ Αγιάς, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και προάγει τα τοπικά
συμφέροντα του Δήμου Αγιάς, με το υπαριθμ.706/26-09-2011 έγγραφό της ζητά από το
Δημοτικό Συμβούλιο την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων με
σκοπό την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης. Το έργο πρόκειται να καλύψει τις
ανάγκες ποιότητας και ποσότητας νερού σε οικισμούς του Δήμου Αγιάς. Οι δημοτικές
αυτές εκτάσεις είναι:
 Στη θέση Πατάτα της Τ.Κ. Στομίου εμβαδού 659,55 τ.μ.
 Στη Τ.Κ. Δήμητρα έκταση εμβαδού 753,10 τ.μ.
Οι δεξαμενές θα είναι χωρητικότητας 200 m³.
Ενημερωτικά σας γνωρίζω ότι θα κατασκευαστούν νέες δεξαμενές και στην Αγιά,
Ανατολή και Καρίτσα για τις οποίες δεν απαιτείται παραχώρηση έκτασης από το Δήμο
επειδή οι δεξαμενές θα κατασκευασθούν σε εκτάσεις που δεν είναι δημοτικές.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε θετικά για την δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης των παραπάνω δημοτικών εκτάσεων στην ΔΕΥΑ Αγιάς».
Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος που είπε: «Απ’ ότι γνωρίζω η
δεξαμενή στην Τοπική Κοινότητα Δήμητρας είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει
πρόβλημα. Ποια θα είναι λοιπόν η χρησιμότητα της νέας δεξαμενής, τι ανάγκες θα
αντιμετωπίσει, είναι σίγουρα σε δημοτική έκταση, έχει εντοπισθεί ακριβώς η θέση
κατασκευής της και τέλος έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος και ο Αντιδήμαρχος της

ΑΔΑ: 45ΟΠΩ6Ι-ΞΒΒ
3
Δημοτικής Ενότητας Λακέρειας; Πρέπει η δεν πρέπει να ενημερώνεται ο Πρόεδρος της
κάθε Κοινότητας για τα έργα που πρόκειται να γίνουν στο χωριό του από τη ΔΕΥΑ;»
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κος Καλαγιάς Γρηγόριος που είπε: «Από
την εισήγηση δεν προκύπτει από πού θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των δεξαμενών
και αν έχουν γίνει μελέτες για την κατασκευή τους. Επίσης καλό θα ήταν όταν συζητάμε
τέτοιου είδους θέματα να υπάρχουν οι τίτλοι ιδιοκτησία για να μην αντιμετωπίζουμε
προβλήματα στο μέλλον. Επίσης θα πρότεινα η παραχώρηση να μην είναι δωρεάν,
αλλά να καταβάλλεται ένα ετήσιο μίσθωμα από τη ΔΕΥΑ».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς και Δημοτικός Σύμβουλος κος Μπελιάς Αντώνιος
που είπε:
«Η δεξαμενή, αν μπορεί να χαρακτηρισθεί δεξαμενή, που υπάρχει τώρα στη
Δήμητρα είναι σε κακή κατάσταση. Η σκέψη μας ήταν να κατασκευασθεί μια νέα στο
ίδιο σημείο, γι’ αυτό και δεν ζητήθηκε η γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου. Αφού όμως
υπάρχουν ενστάσεις, ας αναβάλλουμε τη λήψη απόφασης και ας ζητήσουμε από το
Τοπικό Συμβούλιο Δήμητρας να μας προτείνει τη θέση για την κατασκευή της νέας
δεξαμενής».
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. την εισήγηση του Πρόεδρου της ΔΕΥΑ Αγιάς κου Μπελιάς Αντώνιος,
2. τις διατάξεις παρ.2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06,
3. τις τοποθετήσεις των κ.κ. Πατσά Κυριάκου και Καλαγιά Γρηγόριου
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Παραχωρεί δωρεάν στη ΔΕΥΑ Αγιάς τη χρήση δημοτικής έκτασης στη θέση
«Πατάτα» της Τοπικής Κοινότητας Στομίου εμβαδού 659,55τμ., με σκοπό την
κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης.
2. Η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
3. Αναβάλει τη λήψη απόφασης ως προς την παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην
Τοπική Κοινότητα Δήμητρας και παραπέμπει το θέμα στο Τοπικό Συμβούλιο
Δήμητρας, ώστε αυτό να προτείνει συγκεκριμένη θέση για την κατασκευή
δεξαμενής ύδρευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 212/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

