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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 11/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 10 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ το 

Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Τεμπών  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9325/04‐09‐15  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και  επιδόθηκε  με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  αυτής  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 26 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος   14. Έξαρχος Γεώργιος

2. Τσάτσαρης Χρήστος   15. Κακαγιάννης Χρήστος

3. Τσούγιας Χρήστος   16. Μανώλης Γεώργιος

4. Μπουζέκης Ευθύμιος   17. Κυρίτσης Γεώργιος

5. Νταφούλης Κων/νος   18. Βλάγκας Ιωάννης

6. Τσιαπλές Θωμάς   19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα‐Λύτρα Γεωργία   20. Νικολάου Γεώργιος

8. Ζησάκη Ξανθή   21. Πανάγου Ελευθερία

9. Τσεργάς Κων/νος   22. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

10. Καρατέγος Μιχάλης   23. Μαϊμάρης Δημήτριος

11. Σαϊτης Αστέριος   24. Αργυρίου Ιωάννης

12. Διψάνας Αχιλλεύς   25. Μπίκας Χρήστος

13. Ζάχος Βασίλειος   26. Τζέκας Θωμάς

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 1 ) 
1. Ντόντος Γεώργιος Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

     Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος του 
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν  και  παρέστησαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών    Κοινοτήτων 
[Κολότυχος  Γεώργιος,  Μιχαλάκης  Σ.,  Λαϊνας  Αθ.,  Γκανάτσιος  Αντ.,  Καραπάνου‐Μαγαλιού  Άννα, 
Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, 
Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου Ιωάννης, Αβραμούλη Μαρία]. 

   Ο    Πρόεδρος      του  δημοτικού  συμβουλίου  κ.  Τσέτσιλας    ύστερα  από  την  διαπίστωση 
ύπαρξης  απαρτίας    και  αφού  πρώτα  το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφάσισε  για  τη  συζήτηση  των  εκτός 
ημερήσιας  διάταξης  θεμάτων,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  εισάγοντας  το  θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 17ο ). «Οριστικοποίηση θέσης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Συκουρίου» 
Αριθμός   Απόφασης ( 191) 
   
  Ο  καθορισμός  της  θέσης  της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  αποτελεί  το 
σημαντικότερο σημείο για την ολοκλήρωσης της Μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 



(ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  (Ε.Ε.Λ.)  ΣΤΗΝ Δ.Κ.  ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΕΜΠΩΝ  Ν.  ΛΑΡΙΣΑΣ»  η  οποία  εκπονείται  από  –κατόπιν  διαγωνισμού‐  ομάδα  μελετητών 
μηχανικών με χρηματοδότηση από το ΕΠΕΡΑΑ.  
 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής στοιχεία : 
1. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη θέση,   στο «Μεγάλο Μεριά» Συκουρίου, βάσει του ΓΠΣ Δ.Ε. 
Νέσσωνος  (ΦΕΚ  189ΑΑΠ/2011),  βρίσκεται  στην  περιοχή  ΠΕΠΔ  1  (Ζώνη  προστασίας  και 
ανάδειξης  γεωργικής  γης  υψηλής  παραγωγικότητας  και  αγροτικού  τοπίου),  στην  οποία 
επιτρέπεται  η  κατασκευή βιολογικού  καθαρισμού  (το οποίο  επιβεβαιώνεται από  το υπ’  αριθ. 
πρωτ.  6187/17‐08‐2015  έγγραφο  Χρήσης  γης  από  το  Τμήμα  Πολεοδομικών  Εφαρμογών  της 
Δ/νσης Πολεοδομίας του Δ. Λαρισαίων). 
2. Η συγκεκριμένη θέση, αποτελεί τμήμα μίας ευρύτερης δημοτικής έκτασης  (θέση «Μεγάλος 
Μεριάς» 150 στρέμματα περίπου), έχοντας τη δυνατότητα επέκτασης της Ε.Ε.Λ. σε περίπτωση 
αύξησης των λυμάτων. 
3.  Το  τοπογραφικό  διάγραμμα  του  Αγρονόμου  Τοπογράφου  Μηχανικού  κου  Βασίλειου 
Χαρισούλη, στο οποίο γίνεται η ακριβής χωροθέτηση της Ε.Ε.Λ. Συκουρίου,  εμβαδού 8.603.09 
τ.μ. 
4. Την υπ’ αριθ. 11/2014 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου. 
5. Την υπ’ αριθ. 4/2015 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου. 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  την  οριστικοποίηση  της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων    Συκουρίου, 
στη  θέση  «Μεγάλος  Μεριάς»  εμβαδού  8.603.09  τ.μ.,  όπως  αυτή  αποτυπώνεται  στο 
τοπογραφικό διάγραμμα του κου Βασίλειου Χαρισούλη. 

 

Στη συνέχεια  το λόγο πήρε η Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Τεμπών κα 
Τσιτσιουβά  Γ.  η  οποία  είπε  πως  έχουμε  καθυστερήσει  πολύ.  Ο  αρχικός  χώρος  ήταν 
ακατάλληλος, δίπλα στο ρέμα. Οπότε έπρεπε να ορίσουμε νέα θέση στο «Μεγάλο Μεριά» αλλά 
υπήρξαν  αντιδράσεις  από  τους  κατοίκους,  γιατί  ήταν  πολύ  κοντά  στον  οικισμό.  Οπότε 
επιλέχτηκε άλλη θέση στο «Μεγάλο Μεριά» σε αντίθετη κατεύθυνση από την προηγούμενη και 
θα πρέπει να το αποφασίσουμε για να προχωρήσει το έργο. 
   
  Συνεχίζοντας ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Μανώλης  Γ.  είπε πως δεν μπορεί  να  εγκρίνει 
και να δημιουργηθεί θέμα «Νέας Σμύρνης» στην τοποθεσία αυτή 
   
  Στη συνέχεια αντέδρασε ο  κ.  Γούλας  (κάτοικος  της περιοχής)  που  είπε ότι  στα 400  μ. 
από τον Βιολογικό βρίσκεται η επιχείρηση και το σπίτι του και είναι και άλλα σπίτια στα 800 μ..   
 
  Ο Τοπικός Πρόεδρος με «ελαφριά τη καρδία» είπε να πάνε εκεί. Τι πρέπει να κάνουμε; 
Να μαζέψουμε υπογραφές ότι δεν τον θέλουμε εκεί; 
 
  Ο δημοτικός σύμβουλος  που πήρε το λόγο κ.  Μπίκας είπε ότι σε τέτοια ζητήματα καλό 
είναι  να  έχουνε  την  απόφαση  του  Τ.Σ.,  αν  είναι  ομόφωνη  καλώς,  αν  είναι  κατά  πλειοψηφία 
αλλάζει το θέμα. 
 

Το  Δ.Σ.  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  των  άρθρων  65  Ν.3852/2010,  του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του θέματος, τις απόψεις που εκφράστηκαν, την απόφαση του Τ.Σ. 
Συκουρίου  και  μετά  από  διαλογική  συζήτηση    [Μειοψήφησαν: Μανώλης,  Βλάγκας,  Κυρίτσης, 
Καραναστάσης, Νικολάου, Γκατζόγιας, Τζέκας, Κακαγιάννης & ο κ. Μπίκας που δήλωσε αποχή 
από την ψηφοφορία καθώς θα έπρεπε να γίνει διαβούλευση της Τ.Κ. για το θέμα] 
   
 



Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία  
 

  Οριστικοποιεί  την  Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  Λυμάτων    Συκουρίου,  στη  θέση 
«Μεγάλος  Μεριάς»  εμβαδού  8.603.09  τ.μ.,  όπως  αυτή  αποτυπώνεται  στο  τοπογραφικό 
διάγραμμα  του  κου  Βασίλειου  Χαρισούλη  και  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της 
απόφασης. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 191/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι  συντάχθηκε  το  πρακτικό  αυτό,  υπογράφεται  από  όλα  τα  παρόντα  μέλη  του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                          (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 


