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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 26.02.2021, ώρα 21:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.03.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 2109 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

25/2021 
από το πρακτικό της 3ης/ 26.02.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 8ο : Αποδοχή της απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών 

Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), περί απόρριψης των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 

Τουρισμού που αφορούν στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος 

(ΙΠΕ)». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 26.02.2021, ώρα 17:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

1835/22.02.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 22.02.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

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. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

12. Μπαρμπέρης Πέτρος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

20. Τσιντζιράκος Ιωάννης 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Αλεξανδρίδου Βασιλική  23. Καλαγιάς Γρηγόριος 

24. Κατσιάβας Αστέριος 25. Μακροβασίλης Βασίλειος 

26. Μπατζιόλας Ζάχος 27. Σωτηρίου Βασίλειος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Βασίλειος 

Τσάκνης (Καρίτσας), Ευαγγέλια Νάστου (Μαρμαρίνης), Ευάγγελος Δολμές (Δήμητρας) και Χρήστος 

Τζίκας (Σκλήθρου). 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

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

 

Θέμα 8ο : Αποδοχή της απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών 

Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), περί απόρριψης των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 

Τουρισμού που αφορούν στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος 

(ΙΠΕ)». 

 

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

εξής: 

 

Με βάση το με αριθμό πρωτ. 6675/15-02-2021 από το Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας 

(ΣΔΙΠΕ) μας αποστάλθηκε το έγγραφο του Πρόεδρου του Συνδέσμου κ. Σταμάτη Γαρδέλη, δήμαρχου 

Κύθνου περί  Αποδοχή της απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών 

Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), περί απόρριψης των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού 

που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ). 

 

Τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, κατά τη συνεδρίαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, παρουσίασε Νομοσχέδιο στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η θέσπιση 

«Οργανισμού για την Αξιοποίηση Ιαματικών Πόρων». Στις αρμοδιότητες του Οργανισμού εμπίπτουν η 

ολιστική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 

με σκοπό την ανάπτυξη του ιαματικού – θερμαλιστικού τουρισμού ή τουρισμού ευεξίας στην Ελλάδα. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), αντιδρώντας 

ομόφωνα, αποφάσισε «να ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ τα άρθρα 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού 

που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)», ενώ καλεί και την 

ΚΕΔΕ να απορρίψει τα σχέδια του υπουργείο Τουρισμού. 

 

Κατά το Σύνδεσμο, η σύσταση της ΙΠΕ ΑΕ πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της και διαψεύδει τις προσδοκίες των 

τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, έχει χαρακτηριστεί ως άκρως αντιαυτοδιοικητική διότι ακυρώνει τις όποιες 

προσπάθειες της για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ενώ παράλληλα επιχειρείται υποβάθμιση της και 

υφαρπαγή των περιουσιακών της στοιχείων. 

 

H αναχρονιστική κρατικομονοπωλιακή διαχείριση, που εισηγείται το Υπουργείο, πέρα από τα προφανή 

ζητήματα συνταγματικής διάστασης ως προς τον κατοχυρωμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που 

αναδεικνύει, προκρίνει ένα ακραία αντιαναπτυξιακό και μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης των τοπικών φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και οδηγεί σε 

υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δήμοι, σήμερα, έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση των φυσικών τους πόρων 

ως ιαματικών, και έχουν λάβει ή βρίσκονται σε διαδικασία λήψης των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) 

των εγκαταστάσεών τους. Πολλοί βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για την ανεύρεση 

επενδυτή, αρκετοί συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αναβάθμιση των υποδομών τους, ενώ 

άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων τους. Σε όλες 

τις παραπάνω διαδικασίες η μέχρι σήμερα στάση της κεντρικής διοίκησης ήταν – με τους επιεικέστερους 

όρους – μη υποστηρικτική. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι να αποδεχτείτε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), περί απόρριψης των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου 

νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές 

Ελλάδος» (ΙΠΕ). 
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην 

τοποθέτησή του: «Οι ιαματικές πηγές είναι κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει ενταχθούν σε ένα εθνικό σχέδιο, 

να συνταγογραφούνται, ανεξάρτητα αν την υλοποίηση θα την έχει ο Δήμος ή Κοινότητα μετά. Εμείς θα 

ψηφίσουμε “Λευκό”».  

 

Ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε στην 

τοποθέτησή του: «Όποια κι αν είναι η απόφασή μας, εγώ θέλω να παραμείνει το διοικητικό κομμάτι στην 

Κοινότητα Καρίτσας, για ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους».  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το με αριθμό πρωτ. 6675/15-02-2021 έγγραφο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας 

(ΣΔΙΠΕ), 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε στην οποία ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», ψήφισε «Λευκό», 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Αποδεχόμαστε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών 

Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), περί απόρριψης των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού 

που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» (ΙΠΕ). 

 

Ζητούμε να παραμείνουν οι ιαματικές πηγές «Κόκκινου Νερού» στον Δήμο Αγιάς κι όχι στην υπό σύσταση 

ανώνυμη εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» (ΙΠΕ). 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», ψήφισε «Λευκό» για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2021. 
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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