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Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 
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Πίνακας αποφάσεων της δια τηλεδιάσκεψης 16ης/ 30.11.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 
 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

133.  

Ψήφισμα συμπαράστασης στην 
κινητοποίηση των αγροτικών συλλόγων 

του δήμου Αγιάς και της Ενωτική 
Ομοσπονδίας Αγροτικών συλλόγων 

νομού Λάρισας 

Εγκρίθηκε ψήφισμα συμπαράστασης 

στην κινητοποίηση των αγροτικών 
συλλόγων του δήμου Αγιάς και της 
Ενωτική Ομοσπονδίας Αγροτικών 

συλλόγων νομού Λάρισας 

Ομόφωνα 

134.  

Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις 
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο 
Αγιάς, το σχολικό έτος 2022-2023 

Εγκρίθηκε παροχή σύμφωνης γνώμης  Ομόφωνα 

135.  

Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις 
σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο 
Αγιάς, το σχολικό έτος 2022-2023  

Εγκρίθηκε παροχή σύμφωνης γνώμης Ομόφωνα 

136.  

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα - 
έργο καταπολέμησης κουνουπιών έτους 
2022. Σύμβαση του Δήμου Αγιάς με την 
ανάδοχο εταιρεία που θα προκύψει από 

τον διαγωνισμό της Π.Ε. Λάρισας. 
Ορισμός του ύψους συμμετοχής του 

Δήμου Αγιάς 

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Αγιάς 

στο πρόγραμμα - έργο καταπολέμησης 
κουνουπιών έτους 2022 και ορίσθηκε το 

ύψος συμμετοχής του Δήμου Αγιάς 

Ομόφωνα 

137.  

 Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης 
στις Κοινότητες Αγιάς, Ανάβρας 

Αετολόφου, Μεγαλοβρύσου, Ομολίου και 
Παλαιοπύργου  του Δήμου Αγιάς 

Εγκρίθηκε η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης 

γης στις Κοινότητες Αγιάς, Ανάβρας 
Αετολόφου, Μεγαλοβρύσου, Ομολίου και 

Παλαιοπύργου  του Δήμου Αγιάς 

Ομόφωνα 

https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Σελίδα 2 από 4 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

138.  

Γνωμοδότηση για την πενταετή ανανέωση 
απαγόρευσης θήρας στις περιοχές των 
Κοινοτήτων Αγιάς, Αετολόφου, Ανάβρας 

και οικισμού Πρινιάς του Δήμου Αγιάς 
στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 

Αγιάς 

Εγκρίθηκε η παροχή σύμφωνης γνώμης 

για την πενταετή ανανέωση απαγόρευσης 
θήρας στις περιοχές των Κοινοτήτων 

Αγιάς, Αετολόφου, Ανάβρας και οικισμού 
Πρινιάς του Δήμου Αγιάς στην περιοχή 

ευθύνης του Δασαρχείου Αγιάς 

Ομόφωνα 

139.  

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος της 
Αθανασούλα Ανθούλας του Ευθυμίου  για 
την παραχώρηση καστανοτεμαχίου στη 
θέση «Λαύριο» της Κοινότητας Στομίου 

Εγκρίθηκε θετική γνωμοδότηση στο 
αίτημα της Αθανασούλα Ανθούλας του 

Ευθυμίου 
Ομόφωνα 

140.  

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος του 
Ψαρρά Νέστωρος του Ιωάννη για την 

παραχώρηση καστανοτεμαχίου στη θέση 
«Στόικο» της Κοινότητας Καρίτσας 

Εγκρίθηκε θετική γνωμοδότηση στο 
αίτημα του Ψαρρά Νέστωρος του Ιωάννη 

Ομόφωνα 

141.  

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος του 
Μαγαζιώτη Ευάγγελου του Βασιλείου  για 
την παραχώρηση καστανοτεμαχίου στη 

θέση «Πετριές» της Κοινότητας Ποταμιάς 

Εγκρίθηκε θετική γνωμοδότηση στο 
αίτημα του Μαγαζιώτη Ευάγγελου του 

Βασιλείου   
Ομόφωνα 

142.  

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος της 
Πράτσα Ελένης του Στυλιανού για την 

παραχώρηση καστανοτεμαχίου στη θέση 
«Σαλαγγόπετρες» της Κοινότητας 

Ποταμιάς 

Εγκρίθηκε θετική γνωμοδότηση στο 
αίτημα της Πράτσα Ελένης του Στυλιανού 

Ομόφωνα 

143.  

Γνωμοδότηση επί του αιτήματος του 
Ράπτη Στέφανου του Σωτηρίου για την 

παραχώρηση καστανοτεμαχίου στη θέση 
«Τσαπουρνιά» της Κοινότητας Ποταμιάς 

Εγκρίθηκε θετική γνωμοδότηση στο 
αίτημα του Ράπτη Στέφανου του 

Σωτηρίου 
Ομόφωνα 

144.  

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού 
πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών 
αγορών στον Πίτσικα Αθανάσιο του 

Χρήστου 

Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας 

παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου 
λαϊκών αγορών στον Πίτσικα Αθανάσιο 

του Χρήστου 

Ομόφωνα 

145.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΒΨΚΩ6Ι-ΧΒ1) απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, 
με θέμα: «Έγκριση μετατόπισης 

περιπτέρου στην πλατεία της Αγιάς» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 9/2021 (ΑΔΑ: 

ΨΒΨΚΩ6Ι-ΧΒ1) απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, με θέμα: 
«Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στην 

πλατεία της Αγιάς» 

Κατά 
πλειοψηφία 



Σελίδα 3 από 4 

Αριθμός 
απόφασης 

Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
Τρόπος 
λήψης 

απόφασης 

146.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2019 (ΑΔΑ: 
ΨΒΨΚΩ6Ι-ΧΒ1) απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, 
με θέμα: «Εκδίκαση ενστάσεων κατά της 
αριθμ.2/2016 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς και λήψη τελικής 
απόφασης για τροποποίηση του 

ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Νερού στα 
Ο.Τ.144 & 146» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 6/2019 (ΑΔΑ: 

ΨΒΨΚΩ6Ι-ΧΒ1) απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, με θέμα: 

«Εκδίκαση ενστάσεων κατά της 
αριθμ.2/2016 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς και λήψη τελικής 
απόφασης για τροποποίηση του 

ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Νερού στα 
Ο.Τ.144 & 146» 

Ομόφωνα 

147.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΥΚ7Ω6Ι-99Η) απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, με θέμα: 
«Καθορισμός νέων θέσεων κάδων 

απορριμμάτων στην παραλιακή ζώνη 
Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας και 

στον οικισμό Κουτσουπιάς» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 8/2021 (ΑΔΑ: 

ΨΥΚ7Ω6Ι-99Η) απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, με θέμα: 

«Καθορισμός νέων θέσεων κάδων 
απορριμμάτων στην παραλιακή ζώνη 

Αγιοκάμπου – Σωτηρίτσας – Βελίκας και 
στον οικισμό Κουτσουπιάς» 

Ομόφωνα 

148.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΣΙΛΩ6Ι-ΣΦ1) απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, με θέμα: 

«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου 
Κόκκινου Νερού, μετά από άρση 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης - δέσμευσης 
σε συμμόρφωση της με αριθμό 283/2014 

τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας , με 

αποχαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 147 
από χώρο Αθλητισμού και του Ο.Τ. 147Β 

από ανοικτό χώρο στάθμευσης και 
μετατροπή σε νέο Ο.Τ. 147Β με θέσπιση 
όρων δόμησης όμοιους με αυτούς των 

υπόλοιπων οικοδομικών τετραγώνων του 
ρυμοτομικού σχεδίου και επιτρεπτή χρήση 

της Αμιγής Κατοικίας και ταυτόχρονη 
πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, 

σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 10/2021 (ΑΔΑ: 

ΨΣΙΛΩ6Ι-ΣΦ1) απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, με θέμα: 

«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου 
Κόκκινου Νερού, μετά από άρση 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης - δέσμευσης 
σε συμμόρφωση της με αριθμό 283/2014 

τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας , με 

αποχαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 147 
από χώρο Αθλητισμού και του Ο.Τ. 147Β 

από ανοικτό χώρο στάθμευσης και 
μετατροπή σε νέο Ο.Τ. 147Β με θέσπιση 
όρων δόμησης όμοιους με αυτούς των 

υπόλοιπων οικοδομικών τετραγώνων του 
ρυμοτομικού σχεδίου και επιτρεπτή χρήση 

της Αμιγής Κατοικίας και ταυτόχρονη 
πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, 

σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα» 

Ομόφωνα 

149.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2021 (ΑΔΑ: 
ΩΘΓΦΩ6Ι-ΚΣΨ) απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, 
με θέμα: «Εξέταση αίτησης ιδιοκτητών 

«Κτιρίου Ηλεκτρολόγων Βελίκας» , βάση 
του άρθρου 88 παρ.2 Ν.4759/9-12-2020, 

για τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου Βελίκας Αγιάς εντός 

του Ο.Τ. 86 με χαρακτηρισμό Κ.Χ.- 
ΠΑΡΚΟ λόγω παρέλευσης δεκαπέντε 

ετών από την αρχική έγκριση του 
ρυμοτομικού σχεδίου με το από 17-11-
1999 Π.Δ. (ΦΕΚ 898/Δ/15-12-1999)» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 11/2021 (ΑΔΑ: 

ΩΘΓΦΩ6Ι-ΚΣΨ) απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, με θέμα: 
«Εξέταση αίτησης ιδιοκτητών «Κτιρίου 

Ηλεκτρολόγων Βελίκας» , βάση του 
άρθρου 88 παρ.2 Ν.4759/9-12-2020, για 

τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου Βελίκας Αγιάς εντός 

του Ο.Τ. 86 με χαρακτηρισμό Κ.Χ.- 
ΠΑΡΚΟ λόγω παρέλευσης δεκαπέντε 

ετών από την αρχική έγκριση του 
ρυμοτομικού σχεδίου με το από 17-11-
1999 Π.Δ. (ΦΕΚ 898/Δ/15-12-1999)» 

Ομόφωνα 
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Τίτλος Απόφασης Περίληψη απόφασης 
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λήψης 

απόφασης 

150.  

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2021 (ΑΔΑ: 
630ΖΟΚ6Σ-ΙΔΗ) απόφασης της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» 
Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Χαρακτηρισμός 
του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα» 

και της αίθουσας του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγιάς «Χρυσαλλίδα», ως 
αμιγείς χώροι για εμβολιασμένους ή 

νοσήσαντες από covid - 19» 

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 20/2021 (ΑΔΑ: 

630ΖΟΚ6Σ-ΙΔΗ) απόφασης της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» 
Δήμου Αγιάς, με θέμα: «Χαρακτηρισμός 
του Πολιτιστικού Κέντρου «Χρυσαλλίδα» 

και της αίθουσας του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγιάς «Χρυσαλλίδα», ως 
αμιγείς χώροι για εμβολιασμένους ή 

νοσήσαντες από covid - 19» 

Ομόφωνα 

151.  

Αποδοχή αιτήματος παραίτησης του 
Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:  

«Ενιαία Σχολική Επιτροπή B/θμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς». Εκλογή 

νέου Προέδρου 

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση του 
Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:  

«Ενιαία Σχολική Επιτροπή B/θμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς», και 

εκλέχθηκε νέος Πρόεδρος  

Ομόφωνα 

152.  
Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 
2021, για την εκτέλεση του δημοτικού 

προϋπολογισμού 

Εγκρίθηκε η έκθεση Γ΄ τριμήνου έτους 

2021, για την εκτέλεση του δημοτικού 
προϋπολογισμού 

Κατά 
πλειοψηφία 

153.  

 Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού έτους 2021 και της 7ης 
τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 

Έργων έτους 2021 

Εγκρίθηκε η 10η αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού έτους 2021 και της 7η 

τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 
Έργων έτους 2021 

Κατά 
πλειοψηφία 

 
 

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ιωάννης Αργυρούλης 
 


