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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 8/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 10ο .-

Σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης
αιγιαλού, παραλίας και δημοτικών εκτάσεων για την εκτέλεση
του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών
Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας Δήμου Αγιάς» –
«Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων παραλιακών
οικισμών δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης 153/2011
Σήμερα την 14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.9224/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Πατσάς Κυριάκος
17. Στάθης Νικόλαος
19. Συρακούλης Γεώργιος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
18. Ξαφάρας Χρήστος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιάνναρος Γεώργιος
3. Σμυρλής Βασίλειος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος

2. Σιμούλης Θωμάς
4. Τσιτσές Δημήτριος
6. Τσαγκάλης Αντώνιος
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Παπαδημητρίου Νίκος
5. Περπερής Ευάγγελος

2. Λάμπρου Ευάγγελος
4. Πατσιαβούδης Στέργιος
6. Ράντζος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος
2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος
8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος
10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος
12. Χριστοδούλου Βασίλειος
13. Ζιούλη Αναστασία
14. Πατσαβούρας Ιωάννης
15. Πραντζίδης Δημήτριος
16. Μπαράκος Γεώργιος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς στη
Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” –
ΟΚΑΝΑ»(εισηγητής ο Πρόεδρος Σουλιώτης Θεόδωρος), διότι άμεσα πρέπει να
ορισθεί ο εκπρόσωπος του Δήμου μας που θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του
Κέντρου Πρόσληψης Ν. Λάρισας “Ορφέας” – ΟΚΑΝΑ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 10ο .-

Σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης
αιγιαλού, παραλίας και δημοτικών εκτάσεων για την εκτέλεση
του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών
Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας Δήμου Αγιάς» –
«Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων παραλιακών
οικισμών δήμου Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης 153/2011
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To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγιάς
και δημοτικός σύμβουλος κ. Αντώνιος Μπελιάς θέτοντας υπόψη του συμβουλίου τα
εξής:
«Το έργο με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αγιοκάμπου –
Σωτηρίτσας – Βελίκας Δήμου Αγιάς» – «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας
λυμάτων παραλιακών οικισμών δήμου Αγιάς» είναι ένα από τα πολύ σημαντικά έργα
που πρόκειται να ενταχθεί στο ΕΠΕΡΡΕΑΑ με προϋπολογισμό 9,7 εκατ. Ευρώ με
προτεινόμενο το χωριστικό σύστημα αποχέτευσης για τους παρακάτω λόγους:
 Οι αγωγοί ακαθάρτων είναι σχετικά μικρών διαστάσεων και μπορεί να
τοποθετηθούν εύκολα σε μεγάλο βάθος
 Καλύτερη δυνατότητα επεκτάσεων, αφού οι αγωγοί ακαθάρτων έχουν γενικά
αρκετά περιθώρια
 Αποφεύγεται η ρύπανση των αποδεκτών (ρέματα, θάλασσα) από τις υποχρεωτικές
υπερχειλίσεις του μεικτού συστήματος σε περιόδους αιχμής παροχής (καταιγίδες),
που υπάρχουν ακόμα και μέσα σε κατοικημένες περιοχές.
 Τέλος, τα λύματα μετά την συλλογή τους με το δίκτυο των αγωγών θα οδηγούνται
στην υπό μελέτη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων η οποία προβλέπεται να
σχεδιαστεί για να δέχεται μόνο την παροχή των ακαθάρτων υδάτων.
Τα λύματα μέσω των δικτύων των αγωγών οδηγούνται με βαρύτητα στις θέσεις των
αντλιοστασίων. Στη συνέχεια καταθλίβονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
μέσω του δικτύου αντλιοστασίων και ωθητικών αγωγών.
Θα κατασκευαστούν 11 αντλιοστάσια (Α1 έως Α11κατά μήκος της παραλιακής οδού
από την πλευρά της θάλασσας. Τα αντλιοστάσια θα έχουν υπόγειο και υπέργειο τμήμα.
Το υπέργειο είναι δυνατό να τοποθετηθεί παραπλεύρως ή και σε απόσταση από το
υπόγειο για τη διασφάλιση της μικρότερης δυνατής παρέμβασης στην περιοχή. Στο
υπέργειο τμήμα, δημιουργείται ο οικίσκος του ηλεκτρικού πίνακα. Στο υπόγειο τμήμα
στην είσοδο του οποίου προτείνεται η εγκατάσταση εσχάρας (θάλαμος αναρρόφησης)
εγκαθίστανται οι αντλίες, ελάχιστες διαστάσεις του οποίου εμφανίζονται στα αντίστοιχα
σχέδια και αποτελούν συνάρτηση του επιλεγόμενου τύπου αντλιών. Σε κάθε
αντλιοστάσιο εγκαθίστανται δύο αντλίες εκ των οποίων η μία εναλλάξ θα αποτελεί
εφεδρεία. Για την άντληση των λυμάτων θα χρησιμοποιηθούν φυγοκεντρικές αντλίες
κυρίως με ελεύθερο πέρασμα στερεών για τη διέλευση των χονδρών υλικών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι να γνωμοδοτήσετε θετικά ως προς την
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας και δημοτικών εκτάσεων για
την εγκατάσταση των αντλιοστασίων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου με
τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας –
Βελίκας Δήμου Αγιάς» – «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων παραλιακών
οικισμών δήμου Αγιάς».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Καλαγιάς
Γρηγόρης και Καψάλης Βασίλης στην τοποθέτησή τους εξέφρασαν τις επιφυλάξεις
τους ως προς τον τόπο και τον τρόπο εγκατάστασης των αντλιοστασίων.
Θεώρησαν ανεπαρκή τα στοιχεία της εισήγησης για τη διαμόρφωση άποψης θετικής
ή αρνητικής και σε συνδυασμό με το κόστος του έργου που ανέρχεται σε 9,6
εκατομμύρια ευρώ, ζήτησαν το θέμα να συζητηθεί σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο,
αφού πρώτα τους χορηγηθούν πληρέστερα στοιχεία που θα απαντούν στις όποιες
αντιρρήσεις και επιφυλάξεις τους.
Επίσης ζήτησαν να εξετασθούν εναλλακτικές λύσεις ως προς τον τρόπο και τον τόπο
εγκατάστασης των αντλιοστασίων, προτείνονταν ως εναλλακτική λύση τα
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περισσότερα αντλιοστάσια να εγκατασταθούν σε παράλληλο δρόμο και όχι στην
παραλία, στην οποία θα μπορούσε να εγκατασταθούν δύο έως τρία αντλιοστάσια.
Ειδικότερα ο κ. Καλαγιάς δήλωσε ότι είναι κάθετα αντίθετος με την κατασκευή των
αντλιοστασίων μπροστά στην παραλία.
Στη συνέχεια αφού ο Δήμαρχος και ο εισηγητής του θέματος παρείχαν διευκρινήσεις
επ’ αυτού, ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία στην οποία:
Υπερψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας, ο
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σκάρπου
Αγγελική, Βατζιάς Αντίγονος της ίδιας παράταξης και οι επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι Ορίζοντες» κ. Κουτσαντάς Βασίλειος
και «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.
Καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.
Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος
μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος,
Καψάλης Βασίλειος και Στάθης Νικόλαος.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Μπελιά Αντώνιου
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
 τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων
 την ψηφοφορία που διενεργήθηκε
με ψήφους 17 υπέρ, 1 κατά και 3 λευκές
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού,
παραλίας και δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση των αντλιοστασίων που
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης
ακαθάρτων οικισμών Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας Δήμου Αγιάς» –
«Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων παραλιακών οικισμών δήμου
Αγιάς».
Μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Καλαγιάς Γρηγόριος.
Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος
μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος,
Καψάλης Βασίλειος και Στάθης Νικόλαος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 153/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

