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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 20:45. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.07.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 7013 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

110/2020 
από το πρακτικό της 9ης/ 30.07.2020 κεκλεισμένων των θυρών  

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα   10ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών 

άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας 

και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 18:00, συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 6823/26.07.2020 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. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Κασίδας Ιωάννης 

6. Καφετσιούλης Απόστολος 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπαρμπέρης Πέτρος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αλεξανδρίδου Βασιλική 22. Γαλλής Γεώργιος  

23. Ευσταθίου Ηλίας 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Κατσιάβας Αστέριος 26. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

27. Ολύμπιος Αθανάσιος  

 

http://www.dimosagias.gr/
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

ήταν παρόντες οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος 

(Μελιβοίας). 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα   10ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών 

άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας 

και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς». 

 

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

εξής: 

 

H Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Λαρισαίων - που αποτελεί τη Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου - 

απέστειλε στο Δήμο Αγιάς για έγκριση το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ 

ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», που εκτελέσθηκε στη Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας του 

Δήμου Αγιάς, υπογεγραμμένο από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

 

Τίτλος έργου 
Δαπάνη έργου 

χωρίς ΦΠΑ (€) 

Αρ. 

Μελέτης 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΙΣ ΤΚ 

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

88.874,96 

302/2008 

(Τροποποιημένη) 

μελέτη της 

Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του 

Δ. Λαρισαίων 

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008 προκύπτει ότι μετά τη βεβαίωση 

περάτωσης των εργασιών, το έργο παραλαμβάνεται οριστικά μετά την πάροδο του χρόνου της 

υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται 

από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και 

από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. 

 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου 

από την Προϊσταμένη Αρχή, που εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 171/87 είναι το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, εισηγούμαι να εγκρίνετε με 

απόφασή σας το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΣΤΙΣ ΤΚ 

ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ», με συνολική τελική δαπάνη χωρίς το ΦΠΑ:  88.874,96 ευρώ. 
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Βασίλειος Σωτηρίου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε 

στην τοποθέτησή του: «Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι γίνονται σημαντικά έργα ανατολικά της Αγιάς, τα 

οποία συμβάλουν και στην αγροτική οικονομία αλλά και γενικότερα. Όμως θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκεια 

μας ως προς τη δημοτική Ενότητα Λακέρειας στην οποία δε γίνεται απολύτως κανένα έργο. Ειδικότερα μιλάμε 

για την περιοχή του “Τσιγγενέ” , στην περιοχή μεταξύ Δήμητρας και Ανατολής, που εδώ και χρόνια δε γίνεται 

τίποτα. Όλα τα έργα γίνονται προς την περιοχή της Μελιβοίας και προς την περιοχή της Λακέρειας δε γίνεται 

τίποτα. Είμαι υπέρ αυτών των έργων που προτείνονται, αλλά και εμείς δεν είμαστε πολίτες β’ κατηγορίας».  

 

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

είπε στην τοποθέτησή του: «Το ζητούμενο ήταν η μεταφορά νερού από τη Μελιβοία στη Βελίκα με κλειστό 

αγωγό, ώστε να περιορίσουμε τις απώλειες. Η εξέλιξη συνολικά ήταν κωμικοτραγική. Εκεί που οι παππούδες 

μας κατασκεύαζαν υδρόμυλους για να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν την ενέργεια του νερού που τους 

εξασφάλιζε το ανάγλυφο του εδάφους και η υψομετρική διαφορά, εκεί σήμερα τα εγγόνια τους, με μελέτες και 

λεφτά του κρατικού κορβανά, εγκατέστησαν ζεύγος ηλεκτροκινητήρα και αντλίας για να σπρώχνουν το νερό 

στην κατηφόρα. Και καταναλώνουν ενέργεια εκεί απ’ όπου θα μπορούσε να παραχθεί ενέργεια. Λυπάμαι γι’ 

αυτή την εξέλιξη, κρίμα κι ασφαλώς καταψηφίζω το θέμα».  

 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, είπε τα εξής: «Ένα έργο για φτάσει να ενταχθεί και να υλοποιηθεί 

έχει μεγάλο δρόμο πίσω του.Υπάρχει ένας συνολικός προγραμματισμός και στον τομέα της άρδευσης 

και της οδοποιίας και γενικότερα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Ήδη οι υπηρεσίες μας μελετάνε μια 

εξωρεμάτια λιμνοδεξαμένη μεταξύ Δήμητρας και Μαρμαρίνης. Έχουμε πει ότι θα δούμε την περίπτωση 

του “Τσιγγενέ” και πως θα μπορέσουμε να καλύψουμε εκείνη την περιοχή. Βέβαια, έργα που γι’ αυτά σήμερα 

ξεκινάμε τις διαδικασίες υλοποίησής τους μπορεί να φτάσουν να υλοποιηθούν από την επόμενη δημοτική 

αρχή, αν και εφόσον ενταχθούν σε χρηματοδότηση. Τόσο μεγάλα είναι τα διαστήματα ωρίμανσης, ένταξης και 

εκτέλεσης των έργων. Εμείς δεν σταματάμε, εργαζόμαστε και ετοιμάζουμε νέες προτάσεις για όλες τις περιοχές 

του Δήμου μας. 

Δεν κατανοώ τη λύπη του κ. Τριανταφύλλου για το έργο. Το έργο κατασκευάσθηκε κυρίως για να σταματήσουν 

οι αγρότες στη Βελίκα να ποτίζουν με κατάκλιση.  

Μέχρι πρότινος από τη Βελίκα και κάτω, όλα τα κτήματα ποτίζονταν με κατάκλιση, με το τσαπί και 

με αυλάκια. Αυτή ήταν η εικόνα. Είναι γεγονός ότι το έργο μας ταλαιπώρησε με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίσαμε  τη δεξαμενή και χρειάσθηκαν κάποιες τις αλλαγές στην  αρχική μελέτη. 

Σήμερα με ελάχιστο κόστος, απ’ αυτό το κλειστό δίκτυο, το οποίο ενισχύθηκε με μια καινούργια 

δεξαμενή χαμηλά στην Αγία Τριάδα και βελτιώθηκε με την κατασκευή ενός καταθλιπτικού αγωγού από τη 

δεξαμενή της Αγίας Τριάδας ανάντι προς τη Μελιβοία και τη Σωτηρίτσα, ποτίζουν όλα τα 

στρέμματα της Βελίκας με μπεκάκια. Βρήκαν την ησυχία τους οι αρδευτές και έχουμε και 150 κυβικά νερό που 

περισσεύει και πάει στο ρέμα.  Αυτά για να ξέρουμε τι έργο παραδώσαμε.  

Εγώ δεν ντρέπομαι καθόλου για το έργο που παρέδωσε ο Δήμος. Ναι υπήρξαν αλλαγές στη μελέτη, ναι υπήρξε 

καθυστέρηση, αλλά να ντρεπόμαστε για ένα έργο που τώρα πατάς το κουμπί και ποτίζεις με τα μπεκάκια, 

ενώ οι πρόγονοί μας πότιζαν με το τσαπί και με το φκέλι; όχι δεν ντρεπόμαστε. Νομίζω σε άλλο 

έργο αναφέρεστε». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 και 75 του ν. 3669/2008 (Α΄116): «Κύρωση της κωδικοποίησης 

της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», 

- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.δ. 171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- την υπ’ αριθμ. 79/2019 (ΑΔΑ: ΨΩ1ΛΩ6Ι-7Α9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Συγκρότηση της επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: “Κατασκευή 

δεξαμενών άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ 

Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς”», 

- την υπ’ αριθμ. 121/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΓΩΩ6Ι-909) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή δεξαμενών 

άρδευσης και εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας και 

Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς”», 

- το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης και 

εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης στην Αγ. Τριάδα στις ΤΚ Σωτηρίτσας και Μελιβοίας του Δήμου 

Αγιάς», με συνολική τελική δαπάνη χωρίς το ΦΠΑ:  88.874,96€. 

 

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

(επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Καφετσιούλης Απόστολος, Κορδίλας Δημήτριος, Μακροβασίλης 

Βασίλειος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 110/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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