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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης Τετάρτη 27.04.2022, ώρα 18:25. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 28.04.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 3944 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

53/2022 
από το πρακτικό της 6ης/ 27.04.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη 

 

 

Θέμα 7ο:  Σύμφωνη γνώμη για το περιεχόμενο και την υποβολή της Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, 

Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς», ένταξη της στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αγιάς και 

βεβαίωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 27.04.2022 ώρα 15:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, 

με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την υπ’ αριθμ. 

πρωτοκόλλου  3786/23.04.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 23.04.2022) 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. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μακροβασίλης Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Ντάγκας Νικόλαος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αλεξανδρίδου Βασιλική 22. Γαλλής Γεώργιος 

23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Κατσιάβας Αστέριος 

25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 26. Μπαρμπέρης Πέτρος 

27. Μπατζιόλας Ζάχος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν: ο Ιωάννης Πατσαβούρας Πρόεδρος της Κοινότητας Μεταξοχωρίου και ο 

Ευάγγελος Λάμπρου Εκπρόσωπος της Κοινότητας Μεγαλοβρύσου. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: ΩΧ9ΦΩ6Ι-2ΒΚ
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 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 7ο: Σύμφωνη γνώμη για το περιεχόμενο και την υποβολή της Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, 

Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς», ένταξη της στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Αγιάς και 

βεβαίωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που καταλαμβάνει η προτεινόμενη πράξη. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Η Μονάδα Δημόσιων Υποδομών & Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δημοσίευσε την αριθμ. πρωτ.: 5473/23-12-2021 

(ΑΔΑ:6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) Πρόσκληση με τίτλο: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» στο πλαίσιο του 

Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με 

την οποία καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: 

Α) Δήμουςγια την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-

2020. 

 

Ο κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του 

περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές 

υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για 

περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που στηρίζουν την 

υλοποίηση  τεχνικών έργων όπως: 

➢ εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους 

υποδομών 

➢ ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

➢ χρήση ανακυκλωμένων υδάτων 

  

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1) Το Ν.2539/4-12-97 (ΦΕΚ-224 Α΄): Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

2) Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 75, παράγραφος 13 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114/30-06-2006). 

4) Την αριθμ. 11625/69354/23-06-2011 (ΦΕΚ Β1584/30-06-2011) Απόφαση της γενικής Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας Δ. Αγιάς» 

5) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημόσιες 

Συμβάσεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6) Το άρθρο 94 παρ. 5.2 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο ‘στις αρμοδιότητες των Δήμων 

περιλαμβάνονται εκτός των άλλων οι αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων τεχνικής υποδομής, 

τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που 

σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων 

και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧ9ΦΩ6Ι-2ΒΚ
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ότι: 

1. Ο Δήμος Αγιάς ως φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς», συμφωνεί με το περιεχόμενο και την υποβολή της Αίτησης Στήριξης στο 

Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 της εν λόγω πράξης. 

2. Δεσμεύεται, για την ένταξη της ανωτέρω πράξης με τίτλο: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς» στο υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δ. Αγιάς δεδομένου ότι η 

σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης είναι:  

➢ Η Βελτιστοποίηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η μείωση του λειτουργικού κόστους του 

δικτύου 

➢ Η Προστασία του περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

και αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον Δήμο Αγιάς, διότι έχει ως αποτέλεσμα την  προστασία του 

περιβάλλοντος με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων από τους αγρότες 

του Δήμου μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη και αειφορία της υπαίθρου της χώρα μας.  

3. Βεβαιώνει ότι ο χώρος που θα  υλοποιηθεί η προτεινόμενη πράξη: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς» είναι εκτάσεις-γήπεδα τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου 

Αγιάς και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την υλοποίηση της πράξης του θέματος. 

 

 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», δήλωσε τα εξής: «Το 

επιχείρημα δεν πουλάμε ηλεκτρική ενέργεια αλλά τη συμψηφίζουμε δε στέκει. Δεν μπορεί να συζητάμε και να 

βρίσκουμε ως αιτιολογία την κατακόρυφη άνοδο της τιμής ρεύματος για την αύξηση της τιμής των τελών για 

την άρδευση ή οπουδήποτε, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το ρόλο που παίζουν οι εγκαταστάσεις των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αύξηση αυτή. Η στρατηγική των ομίλων της ενέργειας, για την λεγόμενη 

πράσινη μετάβαση σε παγκόσμιο επίπεδο και με την καθιέρωση της ενέργειας του φυσικού αερίου και των 

φωτοβολταϊκών  και αιολικών πάρκων, έγινε μετά από συμφωνίες με τις Κυβερνήσεις και τις αστικές τάξεις 

των χωρών για την κατάργηση των υπαρχουσών σταθερών ενεργειακών δυνατοτήτων, όπως ο λιγνίτης. Αυτές 

οι πολιτικές αν δεν μπουν σε έναν ευρύτερο κεντρικό σχεδιασμό συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών της 

ενέργειας. Δεν είμαστε γενικά κι αόριστα ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είμαστε όμως ενάντια στη 

χρήση τους με την κατάργηση του λιγνίτη για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, είμαστε ενάντια στην 

τμηματική προώθηση αυτών των μορφών ενέργειας χωρίς να υπάρχει κεντρικός κρατικός σχεδιασμός. Γι’ 

αυτό καταψηφίζουμε». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την αριθμ. πρωτ.: 5473/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) Πρόσκληση με τίτλο: «Υποδομές 

εγγείων βελτιώσεων» στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, 

- την υπ’ αριθμ. 77/2022 (ΑΔΑ:6ΟΧΚΩ6Ι-ΧΤΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Υποβολή της Αίτησης Στήριξης στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-

2020 της πράξης: “ Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την 

βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς ”», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9D%CE%98%CE%944653%CE%A0%CE%93-%CE%97%CE%97%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F%CE%A7%CE%9A%CE%A96%CE%99-%CE%A7%CE%A4%CE%9E
ΑΔΑ: ΩΧ9ΦΩ6Ι-2ΒΚ
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1. Ο Δήμος Αγιάς ως φορέας λειτουργίας και συντήρησης της πράξης «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς», συμφωνούμε με το περιεχόμενο και την υποβολή της Αίτησης Στήριξης 

στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020 της εν λόγω πράξης. 

 

2. Δεσμευόμαστε, για την ένταξη της ανωτέρω πράξης με τίτλο: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των εγκαταστάσεων 

άρδευσης του Δήμου Αγιάς» στο υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δ. Αγιάς δεδομένου ότι η 

σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης είναι:  

➢ Η Βελτιστοποίηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η μείωση του λειτουργικού κόστους του 

δικτύου 

➢ Η Προστασία του περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας  

και ότι αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον Δήμο Αγιάς, διότι έχει ως αποτέλεσμα την  προστασία 

του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων από τους 

αγρότες του Δήμου μας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη και αειφορία της υπαίθρου της χώρα 

μας. 

  

3. Βεβαιώνουμε ότι ο χώρος που θα  υλοποιηθεί η προτεινόμενη πράξη: «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ-Φωτοβολταικά) για την βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας των 

εγκαταστάσεων άρδευσης του Δήμου Αγιάς» είναι εκτάσεις-γήπεδα τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία 

του Δήμου Αγιάς και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την υλοποίηση της πράξης του 

θέματος. 

 
Καταψήφισαν, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας:  

- οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: Κασίδας Ιωάννης 

(επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧ9ΦΩ6Ι-2ΒΚ


		2022-05-03T13:33:05+0300
	Athens




