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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Προεργασία συνεδρίασης - Λήξη συνεδρίασης - διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 22.02.2023, από 15:00 έως 21:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

 

Αγιά, 23.02.2023  

Αριθμ. πρωτ.: 2142 

 
Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

23/2023 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 4ης/ 22.02.2023 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom. 

 

 

Θέμα 5ο : Γνωμοδότηση για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την νομιμοποίηση εγκατάστασης 

υφιστάμενου ποιμνιοστασίου στην θέση «Μοναστήρι» Κοινότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, σε 

δημοτική δασική έκταση. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 22.02.2023, ώρα 15:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

1930/18.02.2023 (ημερομηνία γνωστοποίησης 18.02.2023) 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. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 3. Αγγελάκας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

4. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 5. Αναστασίου Ιωάννης 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Κασίδας Ιωάννης (Επικεφαλής) 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

20. Αλεξανδρίδου Βασιλική (Επικεφαλής) 21. Γαλλής Γεώργιος 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος (Επικεφαλής) 23. Κατσιάβας Αστέριος 

24. Μακροβασίλης Βασίλειος 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 

26. Μπαρμπέρης Πέτρος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Μαρμαρίνης και Μεταξοχωρίου.  

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αθανασία Μπαρτζώκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά τις συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη τις συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/22 (Α΄ 136).  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την νομιμοποίηση εγκατάστασης 

υφιστάμενου ποιμνιοστασίου στην θέση «Μοναστήρι» Κοινότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, σε 

δημοτική δασική έκταση. 

 

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

την πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Μελιβοίας 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, που ανέφερε τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το  άρθρο 65 παρ.2 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)  “ Το δημοτικό συμβούλιο 

εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια 

όργανα ζητούν τη γνώμη του. 

 

Ο κ. ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου με την υπ΄άριθμ. 1274/03-02-2023 αίτηση του μας ζητά να 

γνωμοδοτήσουμε σχετικά με την εγκατάσταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής του μονάδας στην θέση 

«Μοναστήρι» της κτηματικής περιφέρειας της Κοιν. Μελιβοίας, συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ, (με 

συντεταγμένες ΕΓΣΑ κορυφών γηπέδου Χ: 401237.583-401254.041 και Ψ: 4401530.791-4401498.717)  

δημοτική δασική έκταση, σύμφωνα με το συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022,  του κυρίου 

Παύλου Κ. Σαίτη, Διπλωματούχου Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ.  

 

Προκειμένου το Δασαρχείο Αγιάς να εισηγηθεί θετικά ή όχι ως προς την επέμβαση και να εγκρίνει τη 

χορήγηση της για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου με απόφαση που θα εκδοθεί από τον Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας - Θεσσαλίας απαιτείται μεταξύ άλλων και η γνώμη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν απόφασης κοινοτικού Συμβουλίου και απόφασης ΕΠΟΙΖΩ, για το αν 

υπάρχουν λόγοι δεσμευτικοί ή όχι για την χορήγηση της εν λόγω άδειας.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με  

- 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. 4280/2014 του άρθρου 36 (αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του ν. 998/1979). 

- 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  υπ’ αριθμ.: 2/03-02-2023 απόφαση γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μελιβοίας 

Την απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ 

 

Παρακαλώ όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά με τη θέση προκειμένου να χορηγηθεί η έγκριση άδειας 

επέμβασης για την νομιμοποίηση της ανωτέρω υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας από τον οικείο 

δασάρχη, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία του περιβάλλοντος 

σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

και ότι η άδεια εγκατάστασης θα εκδοθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία.  

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-3852__10_fek_87__07-06-2010_teyxos_a_nea_arxitektonikh_ths_aytodioikhshs_kai_ths_apokentrwmenhs_dioikhshs_-_programma_kallikraths/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-3852__10_fek_87__07-06-2010_teyxos_a_nea_arxitektonikh_ths_aytodioikhshs_kai_ths_apokentrwmenhs_dioikhshs_-_programma_kallikraths/
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 υπ’ αρ. 3/2023 (ΑΔΑ: 64ΒΟΩ6Ι-Β50) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς, 

- την  2/03-02-2023 απόφαση -  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μελιβοίας, 

- την απουσία του Προέδρου της Κοινότητας Μελιβοίας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Γνωμοδοτούμε θετικά σχετικά με τη θέση υφιστάμενου ποιμνιοστασίου που βρίσκεται στην τοποθεσία 

«Μοναστήρι» της Κοινότητας Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, σε δημοτική δασική έκταση, προκειμένου να 

χορηγηθεί η έγκριση άδειας επέμβασης για την νομιμοποίηση της ανωτέρω υφιστάμενης κτηνοτροφικής 

μονάδας από τον οικείο δασάρχη, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν από την 

αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και ότι η άδεια εγκατάστασης θα εκδοθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2023. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64%CE%92%CE%9F%CE%A96%CE%99-%CE%9250

