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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών Πέμπτη 29.09.2022, από 15:00 έως 22:30. 
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Αγιά, 03.10.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 10946 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

89/2022 
από το πρακτικό της 12ης/ 29.09.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ως προς την έγκριση άδειας επέμβασης για την 

νομιμοποίηση εγκατάστασης υφιστάμενου ποιμνιοστασίου στη θέση «Μεσιακό» της Κοινότητας Στομίου 

του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 29.09.2022, ώρα 19:00, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

10579/25.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αναστασίου Ιωάννης 3. Γιάνναρος Γεώργιος 

4. Κορδίλας Δημήτριος 5. Κασίδας Ιωάννης 

6. Καφετσιούλης Απόστολος 7. Μακροβασίλης Βασίλειος 

8. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 9. Μπατζιόλας Ζάχος 

10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Ντάγκας Νικόλαος 

12. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σωτηρίου Βασίλειος 

16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αγγελάκας Ιωάννης 19. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

20. Γαλλής Γεώργιος 21. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Κατσιάβας Αστέριος 

24. Κρανιώτης Ευάγγελος 25. Μπαρμπέρης Πέτρος 

26. Τσιαγκάλης Νικόλαος 27. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων Κοινοτήτων, που 

κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Ευάγγελος Λάμπρου 

(Μεγαλοβρύσου). 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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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: 

 

Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς ως προς την έγκριση άδειας επέμβασης για την 

νομιμοποίηση εγκατάστασης υφιστάμενου ποιμνιοστασίου στη θέση «Μεσιακό» της Κοινότητας Στομίου 

του Δήμου Αγιάς. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Στομίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Βασίλειος Σμυρλής, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Ο Τριανταφύλλου Χρήστος του Αναστασίου με αριθμ. Ταυτ.. ΑΒ 837912 , υπέβαλε την 7182/11-7-2022 

αίτηση στο Δήμο Αγιάς μαζί με το από τον Μάρτιο 2018 συνταχθέν  τοπογραφικό διάγραμμα του 

Δημητριάδη Γεωργίου (διπλ. δασολόγου-περιβαλλοντολόγου, Κύπρου 84 Λάρισα)  και ζητά να αποφασίσει 

το Δημοτικό Συμβούλιο ότι συμφωνεί με την έκδοση άδειας εγκατάστασης υφιστάμενου ποιμνιοστασίου  

στη θέση «Μεσιακό» εντός του δημοτικού δάσους Στομίου , έκτασης 1.240,19 m2  ,όπως απεικονίζεται στο 

προαναφερθέν τοπογραφικό διάγραμμα 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

- της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, 

- του άρθρου 65 του ν.3852/7-6-2010, 

- του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και τις 

ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους αυτού, 

- του Ν. 4056/12 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» 

και τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους αυτού, 

- του Ν. 4280/2014αρθρ. 47α του αρθρ. 36 (αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του ν. 998/1979), 

- της ΚΥΑ 940/81279(ΦΕΚ 2741/Β' 04.08.2017) «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των 

προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17 α του ν.4056/2012 (Α' 52)», 

- του Ν. 4859/2021 (ΦΕΚ Α'228/27.11.2021): «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και 

λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή 

κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», 

 

και έχοντας υπόψη την  4/22-7-22 απόφαση γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Στομίου: 

 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη θέση που πρόκειται να 

χορηγηθεί η έγκριση άδειας επέμβασης για την εγκατάσταση της ανωτέρω κτηνοτροφικής μονάδας από τον 

οικείο δασάρχη.  

 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/fek2741_040817.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/2020/fek228_271121_nomos4859.pdf
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την  04/22-07-22 απόφαση θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Στομίου, 

- την απουσία του Προέδρου της Κοινότητας Στομίου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Γνωμοδοτεί θετικά στην έκδοση άδειας εγκατάστασης υφιστάμενου ποιμνιοστασίου, από τον αρμόδιο 

δασάρχη, στη θέση «Μεσιακό» εντός του δημοτικού δάσους Στομίου, έκτασης 1.240,19 m2, όπως αυτό 

απεικονίζεται στο το από τον Μάρτιο 2018 συνταχθέν  τοπογραφικό διάγραμμα του Δημητριάδη Γεωργίου 

(διπλ. δασολόγου-περιβαλλοντολόγου, Κύπρου 84 Λάρισα). 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για 

τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


