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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Δευτέρα 30.08.2021, ώρα 15:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 31.08.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 9842 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

109/2021 
από το πρακτικό της 11ης/ 30.08.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 2ο : Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, επί του ενυπόγραφου κειμένου διαμαρτυρίας των 

κατοίκων της Κοινότητας Ποταμιάς για την παραχώρηση της δημόσιας Δασικής -Χορτολιβαδικής έκτασης 

στην θέση «Κλαδορή», για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου από εταιρεία. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 30.08.2021, ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, 

με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

9725/26.08.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 26.08.2021) 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. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μακροβασίλης Βασίλειος 11. Μπαρμπέρης Πέτρος 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

20. Τσιαγκάλης Νικόλαος 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Γαλλής Γεώργιος 23. Ευσταθίου Ηλίας 

24. Καλαγιάς Γρηγόριος 25. Κατσιάβας Αστέριος 

26. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 27. Σωτηρίου Βασίλειος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) 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: 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Θέμα 2ο : Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, επί του ενυπόγραφου κειμένου διαμαρτυρίας των 

κατοίκων της Κοινότητας Ποταμιάς για την παραχώρηση της δημόσιας Δασικής -Χορτολιβαδικής έκτασης 

στην θέση «Κλαδορή», για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου από εταιρεία. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ευάγγελος Κρανιώτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής: 

 

Ο Δήμος Αγιάς παρέλαβε (Αρ. Πρωτ. 8087/12-07-2021) ενυπόγραφο αίτημα-διαμαρτυρία των κατοίκων της 

τοπικής κοινότητας Ποταμιάς, με την οποία αντιτίθενται στην παραχώρηση δημόσιας δασικής-

χορτολιβαδικής έκτασης στην θέση «Κλαδορή»  Ποταμιάς για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου από 

εταιρεία. Οι κάτοικοι της περιοχής ζήτησαν την αντίστοιχη στάση και δράση του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Έχοντας υπόψη ότι: 

➢ Η ανωτέρω έκταση, εμβαδού 170.000 τ.μ. περίπου, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δασικού 

οικοσυστήματος της περιοχής Μαυροβουνίου, το οποίο εντάσσεται στο περιβαλλοντικό δίκτυο 

Natura 2000 για προστασία των εδαφών, της χλωρίδας και πανίδας. Κάθε επέμβαση στην περιοχή θα 

επιφέρει αρνητικές και πιθανώς μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα ανωτέρω και θα αλλοιώσει τον 

χαρακτήρα της περιοχής (λεπτομερείς πληροφορίες περί ορίων και σκοπών στο 

http://www.geodata.gov.gr/dataset/to-diktuo-natura-2000-kai-prostateuomenes-periokhes). 

 

➢ Η έκταση της «Κλαδορής» είναι ιστορικά συνδεδεμένη με τις παραγωγικές δραστηριότητες και την 

οικονομία των αγροτικών-κτηνοτροφικών-μελισσοκομικών οικογενειών της περιοχής.  Επί σειρά 

ετών, όπως προκύπτει από τα αρχεία της Κοινότητας Ποταμιάς-του Καποδιστριακού και στην 

συνέχεια Καλλικρατικού δήμου Αγιάς, υπάρχει σειρά αποφάσεων που ενέτασσαν την περιοχή στα 

δικαιώματα βοσκής. Επισυνάπτουμε σαν δείγμα την σχετική απόφαση του Καλλικρατικού δήμου 

Αγιάς (αρ. Απόφ. 64/2011). 

 

➢ Από το 2016 και μετά οι αποφάσεις κατανομής βοσκήσιμων γαιών περάσανε στην αρμοδιότητα του 

ΟΠΕΚΕΠΕ.  Επισυνάπτεται έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αριθ. 40894/20-07-2021 το οποίο αναφέρει 

ότι η συγκεκριμένη έκταση συμπεριλήφθηκε για τα έτη 2019 και 2020 στην κατανομή των 

βοσκήσιμων εκτάσεων στους κτηνοτρόφους βάσει της υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπάρχουν στην περιοχή εγκατεστημένες κτηνοτροφικές και μελισσοκομικές 

μονάδες που καθορίζουν το εισόδημα των κατοίκων και πιθανή παραχώρηση-αλλοίωση της θα συμβάλει 

στην μείωση των αγροτικών εν γένει δραστηριοτήτων και των κοινωνικών χαρακτηριστικών της. 

 

Ταυτόχρονα μέσω της παραχώρησης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή θα επέλθει 

μείωση των βοσκήσιμων εκτάσεων, άρα μείωση του δυνάμενου να εξυπηρετηθεί ζωικού κεφαλαίου. Αυτό 

θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις στις δικαιούμενες επιδοτήσεις εξωθώντας κτηνοτρόφους και 

μελισσοκόμους της περιοχής στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος και πιθανόν της ίδιας της περιοχής. 

 

Εισηγούμαστε όπως με απόφασή σας, εκφράσετε την αντίθεση σας στην παραχώρηση της 

προαναφερόμενης έκτασης και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου για τους εξής λόγους : 

➢ Η ανωτέρω έκταση, εμβαδού 170.000 τ.μ. περίπου, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δασικού 

οικοσυστήματος της περιοχής Μαυροβουνίου, το οποίο εντάσσεται στο περιβαλλοντικό δίκτυο 

Natura 2000 για προστασία των εδαφών, της χλωρίδας και πανίδας. Κάθε επέμβαση στην περιοχή θα 

επιφέρει αρνητικές και πιθανώς μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα ανωτέρω και θα αλλοιώσει τον 

χαρακτήρα της περιοχής (λεπτομερείς πληροφορίες περί ορίων και σκοπών στο 

http://www.geodata.gov.gr/dataset/to-diktuo-natura-2000-kai-prostateuomenes-periokhes). 

➢ Η έκταση της «Κλαδορής» είναι ιστορικά συνδεδεμένη με τις παραγωγικές δραστηριότητες και την 

οικονομία των αγροτικών-κτηνοτροφικών-μελισσοκομικών οικογενειών της περιοχής.  Επί σειρά 

ετών, όπως προκύπτει από τα αρχεία της Κοινότητας Ποταμιάς-του Καποδιστριακού και στην 

http://www.geodata.gov.gr/dataset/to-diktuo-natura-2000-kai-prostateuomenes-periokhes
http://www.geodata.gov.gr/dataset/to-diktuo-natura-2000-kai-prostateuomenes-periokhes
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συνέχεια Καλλικρατικού δήμου Αγιάς, υπάρχει σειρά αποφάσεων που ενέτασσαν την περιοχή στα 

δικαιώματα βοσκής.  

➢  Από το 2016 και μετά οι αποφάσεις κατανομής βοσκήσιμων γαιών περάσανε στην αρμοδιότητα του 

ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το αριθ. 40894/20-07-2021 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι η 

συγκεκριμένη έκταση συμπεριλήφθηκε για τα έτη 2019 και 2020 στην κατανομή των βοσκήσιμων 

εκτάσεων στους κτηνοτρόφους βάσει της υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- 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. 8087/12-07-2021 ενυπόγραφο αίτημα-διαμαρτυρία των κατοίκων της τοπικής 

κοινότητας Ποταμιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εκφράζουμε την αντίθεση μας στην παραχώρηση της δημόσιας δασικής - χορτολιβαδικής έκτασης στην 

θέση «Κλαδορή»  Ποταμιάς για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, για τους εξής λόγους : 

➢ Η ανωτέρω έκταση, εμβαδού 170.000 τ.μ. περίπου, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του δασικού 

οικοσυστήματος της περιοχής Μαυροβουνίου, το οποίο εντάσσεται στο περιβαλλοντικό δίκτυο 

Natura 2000 για προστασία των εδαφών, της χλωρίδας και πανίδας. Κάθε επέμβαση στην περιοχή θα 

επιφέρει αρνητικές και πιθανώς μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα ανωτέρω και θα αλλοιώσει τον 

χαρακτήρα της περιοχής (λεπτομερείς πληροφορίες περί ορίων και σκοπών στο 

http://www.geodata.gov.gr/dataset/to-diktuo-natura-2000-kai-prostateuomenes-periokhes). 

➢ Η έκταση της «Κλαδορής» είναι ιστορικά συνδεδεμένη με τις παραγωγικές δραστηριότητες και την 

οικονομία των αγροτικών-κτηνοτροφικών-μελισσοκομικών οικογενειών της περιοχής.  Επί σειρά 

ετών, όπως προκύπτει από τα αρχεία της Κοινότητας Ποταμιάς-του Καποδιστριακού και στην 

συνέχεια Καλλικρατικού δήμου Αγιάς, υπάρχει σειρά αποφάσεων που ενέτασσαν την περιοχή στα 

δικαιώματα βοσκής.  

➢  Από το 2016 και μετά οι αποφάσεις κατανομής βοσκήσιμων γαιών περάσανε στην αρμοδιότητα του 

ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το αριθ. 40894/20-07-2021 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι η 

συγκεκριμένη έκταση συμπεριλήφθηκε για τα έτη 2019 και 2020 στην κατανομή των βοσκήσιμων 

εκτάσεων στους κτηνοτρόφους βάσει της υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 109/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

http://www.geodata.gov.gr/dataset/to-diktuo-natura-2000-kai-prostateuomenes-periokhes

