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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 25ο .- Συγκρότηση επιτροπής κρίσεων νέων αυθαιρέτων
κατασκευών

Αριθμός Απόφασης  130/2011

Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. 
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Αγιάς  συνήλθε  σε δημόσια  συνεδρίαση στην 
αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  στην  Αγιά,  ύστερα  από  την  με  αριθμ. 
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ.  κ.  Σουλιώτη Θεοδώρου 
που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  της  έδρας  και 
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι επτά ( 27 )   Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

                               
Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βόγιας Δημήτριος
5. Γιάνναρος Γεώργιος 6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα 8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κουτσαντάς Βασίλειος 10. Καψάλης Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μπελιάς Αντώνιος
13. Μαρούδας Ρίζος 14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος 16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος 18. Σιμούλης Θωμάς
19. Στάθης Νικόλαος 20. Συρακούλης Γεώργιος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος 22. Τσαγκάλης Αντώνιος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

1. Βαλάρης Γεώργιος 2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
3. Σμυρλής Βασίλειος 4. Τσιτσές Δημήτριος
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Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε 
σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:    

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ   Ε   Σ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος. 
Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου  Δημηνίκος 

Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο 

Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. Συμπλήρωση  –  τροποποίηση  της  αριθμ.64/2011  απόφασης  του  Δημοτικού 

Συμβουλίου  «Καθορισμός  δικαιώματος  και  περισσεύματος  βοσκής  έτους  2011» 
λόγω  αιτήσεων  κτηνοτρόφων  που  αιτούνται  την  άμεση  διάθεση  βοσκότοπου, 
ώστε  να  ταχτοποιήσουν  τις  δηλώσεις  τους  στο  ΟΣΔΕ  2011.  (εισηγητής  ο 
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης)

2. «Αναβάθμιση  του  Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  Αγιάς  σε  Πυροσβεστικό  Σταθμό» 
λόγω  ότι  άμεσα  πρέπει  να  γνωστοποιήσουμε  στους  υπεύθυνους  φορείς  τις 
επιπρόσθετες  ανάγκες  πυρασφάλειας  της  περιοχής  του  νέου  Δήμου  μας. 
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.

Επίσης  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  τη  συζήτηση  ψηφίσματος  που  κατέθεσε  ο 
επικεφαλής  της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με: 

«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ  
ΕΛΓΑ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας 
διάταξης  θεμάτων και του ψηφίσματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:

1. Αλβίζος Δημήτριος 2. Ζιούλη Αναστασία
3. Λάμπρου Ευάγγελος 4. Μπαράκος Γεώργιος
5. Παπαδημητρίου Νίκος 6. Πατσαβούρας Ιωάννης
7. Περπερής Ευάγγελος 8. Πατσιαβούδης Στέργιος
9. Πραντζίδης Δημήτριος 10. Ράντζος Νικόλαος

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος 2. Γούλης Δημήτριος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος 4. Κοσμάς Νικόλαος
5. Κυριάκου Αθανάσιος 6. Μπελιάς Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος 8. Οικονόμου Στέλιος
9. Πλατής Βασίλειος 10. Ριζάκης Δημήτριος
11. Χαλάτσης Αντώνιος 12. Χριστοδούλου Βασίλειος
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Θέμα 25ο .- Συγκρότηση επιτροπής κρίσεων νέων αυθαιρέτων
κατασκευών

Αριθμός Απόφασης  130/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και είπε τα 

εξής:
Σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) με το Π.Δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/21-8-98) «Διαδικασία χαρακτηρισμού και 

κατεδάφισης  νέων  αυθαιρέτων  κατασκευών,  τρόπος  εκτίμησης  της  αξία  και 
καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» και συγκεκριμένα το άρθρο 7 παρ. 1 
& 2 «Όπου η αρμοδιότητα των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών ασκείται από  
Δήμο ή Κοινότητα, η διαδικασία του παρόντος Διατάγματος, τηρείται από την αρμόδια 
πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή  
που εξετάζει τις ενστάσεις κατά το άρθρο 4 του παρόντος είναι τριμελής. Τα μέλη της  
επιτροπής ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο και είναι τεχνικοί, μέλη 
του δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου ή μη, απαραίτητα όμως τα δύο τουλάχιστον  
μέλη πρέπει να είναι τεχνικοί υπάλληλοι του Κλάδου Π.Ε. της Πολεοδομικής υπηρεσίας  
του  Δήμου.  Επίσης  το  δημοτικό  ή  κοινοτικό  συμβούλιο  μπορεί  με  αιτιολογημένη  
πρόταση να ζητήσει από τον οικείο νομάρχη να ορίσει μέλη της επιτροπής που πρέπει  
να είναι τεχνικοί υπάλληλοι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης του κλάδου ΠΕ».    

β)Την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ. με αριθμ. 74532/29-12-2010, άρθρο 3, παρ.4, 
σύμφωνα με την οποία «Ο διοικητικά υποστηριζόμενος Δήμος ασκεί τις αποφασιστικές  
ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες , όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, δια των 
αρμοδίων  οργάνων  του.  Σε  όσες  περιπτώσεις  η  νομοθεσία  προβλέπει  διατύπωση 
γνώμης, ο Δήμος που παρέχει την Διοικητική υποστήριξη απευθύνει αντίστοιχο αίτημα 
προς έκδοση γνωμοδότησης από τον υποστηριζόμενο Δήμο»

γ)Την  Εγκ-3/2011  ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ.  παρ.4  της  ενότητας  «Δήμοι  που  παρέχουν 
διοικητική υποστήριξη»: «Ο Δήμος της έδρας του Νομού παρέχει επίσης διοικητική 
υποστήριξη, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων σε Δήμους, οι οποίοι δεν 
διαθέτουν  το  απαιτούμενο  προσωπικό  του  οικείου  κλάδου   ή  ειδικότητας  προς 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Η 
ανωτέρω υποστήριξη συνίσταται στον ορισμό υπαλλήλων που μετέχουν στα ανωτέρω 
συλλογικά όργανα»

Πρέπει  να  συγκροτηθεί  Επιτροπή  κρίσεως  νέων  αυθαιρέτων  κατασκευών 
προκειμένου να μην παραμείνουν σε εκκρεμότητα, με τις όποιες  συνέπειες  και να 
υπάρξει  η  δυνατότητα  κρίσης  των  ενστάσεων  κατά  των  εκθέσεων  αυτοψίας 
κτισμάτων,  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου   που  συντάσσει  η  Δ/νση 
Πολεοδομίας Λοιπών Δήμων , του Δήμου  Λαρισαίων.

Η επιτροπή προτείνεται  να είναι  τριμελής,  αποτελούμενη από δύο Δημοτικούς 
υπαλλήλους και ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου και συγκριμένα από τους:
1. Ντουλούλη Ευμορφία , ΠΕ3, Πολιτικός  Μηχανικός (δημοτική υπάλληλος)
2. Μπαρτζιώκα Αθανασία, ΠΕ, Τοπογράφος  Μηχανικός, (δημοτική υπάλληλος)
3. Λέτσιο Βασίλειο δημοτικό σύμβουλο

Γραμματέας της επιτροπής η Λύγδα Βασιλική, ΤΕ3 , Τεχ/γος Πολ/κος Μηχ/κος. 
(δημοτική υπάλληλος). 

Στη  συνέχεια  τοποθετήθηκε  ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  μείζονος 
μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» λέγοντας τα εξής:
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«Προτείνουμε στην Επιτροπή να συμμετέχει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
κ. Σουλιώτης Θεόδωρος όχι γιατί διαφωνούμε ως προς τον κ. Λέτσιο αλλά επειδή όπως  
προκύπτει από την εισήγηση και τα τρία μέλη της πρέπει να είναι τεχνικοί». 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία στην οποία:
Υπερψήφισαν την εισήγηση οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης της 
πλειοψηφίας,  ο  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης  της  ελάσσονος  μειοψηφίας 
«Νέοι Ορίζοντες» κ. Κουτσαντάς Βασίλειος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σιμούλης 
Θωμάς της ίδιας παράταξης.
Παρών δήλωσαν ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία» κ.κ.  Πατσάς  Κυριάκος, 
Βατζιάς  Αντίγονος,  Τριανταφύλλου  Αθανάσιος,  Στάθης  Νικόλαος  και  Καψάλης 
Βασίλειος.  Από  την  αίθουσα  απουσίαζε  ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Καλαγιάς 
Γρηγόριος.
Λευκό  ψήφισε  ο  επικεφαλής  της  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
 την εισήγηση του Δημάρχου
 το Π.Δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195/Α/21-8-98)
 την με αριθμ. 74532/29-12-2010απόφαση ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ., άρθρο 3, παρ.4,
 την Εγκ-3/2011 ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ. παρ.4

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί  Επιτροπή Κρίσεως Νέων Αυθαιρέτων Κατασκευών αποτελούμε από 
τους:
4. Ντουλούλη Ευμορφία , ΠΕ3, Πολιτικός  Μηχανικός (δημοτική υπάλληλος)
5. Μπαρτζιώκα Αθανασία, ΠΕ, Τοπογράφος  Μηχανικός, (δημοτική υπάλληλος)
6. Λέτσιο Βασίλειο δημοτικό σύμβουλο

Γραμματέας της επιτροπής η Λύγδα Βασιλική, ΤΕ3 , Τεχ/γος Πολ/κος Μηχ/κος. 
(δημοτική υπάλληλος)

Παρών  δήλωσαν  ο  επικεφαλής  και  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της  δημοτικής 
παράταξης  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία» κ.κ.  Πατσάς 
Κυριάκος,  Βατζιάς  Αντίγονος,  Τριανταφύλλου  Αθανάσιος,  Στάθης  Νικόλαος  και 
Καψάλης Βασίλειος.

Λευκό  ψήφισε  ο  επικεφαλής  της  παράταξης  ελάσσονος  μειοψηφίας  «Λαϊκή 
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος.

Στη λήψη της απόφασης απουσίαζε από την αίθουσα ο δημοτικός σύμβουλος της 
παράταξης «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Καλαγιάς Γρηγόριος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 130/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Τα παρόντα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος
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