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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 23
ης

/ 30-12-2013 

κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα  :  Έγκριση του Β2 (επικαιροποιημένου) σταδίου «ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. 

Ευρυμενών Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 

19330/27-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010. 

 

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. Βαλάρης Γεώργιος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Βόγιας Δημήτριος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος
1
 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Ξαφάρας Χρήστος 11. Πατσάς Κυριάκος 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος   

16. Στάθης Νικόλαος 17. Συρακούλης Γεώργιος 

Απόντες 

18. Αργύρης Νικόλαος 19. Καψάλης Βασίλειος 

20. Κουτσαντάς Βασίλειος 21. Μαρούδας Ρίζος 

22. Μπάτσικας Βασίλειος 23. Σιμούλης Θωμάς 

24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Τσαγκάλης Αντώνιος 

26. Τσιτσές Δημήτριος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

                                                 
1
 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του θέματος της συνεδρίασης. 

ΑΔΑ: ΒΙΨ4Ω6Ι-1ΚΧ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρών ήταν ο Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και η μηχανικός του Δήμου η αναπληρώτρια προϊσταμένη κα Μπαρτζώκα 

Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης 

Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού 

συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι σε 

κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  

μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση 

πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται 

για το κατεπείγον των θεμάτων. 

Στην πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 67 του Ν.3852/10, αναφέρονται οι λόγοι που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και είναι οι εξής: 

 

«Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι σε 

κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  

μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση 

πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται 

για το κατεπείγον των θεμάτων. 

 

Στην πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 67 του Ν.3852/10, αναφέρονται οι λόγοι που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα και είναι οι εξής: 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι: μετά την από 20/12/2013 συνεδρίαση του 

Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Π.Ε. Λάρισας 

για την εξέταση του θέματος: «Έγκριση ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ευρυμενών Δήμου Αγιάς», 

υπάρχει άμεση ανάγκη για τη λήψη σχετικής απόφασης και του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης Φ.Ε.Κ. μέχρι 

31/12/2013. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε αναφορικά με το κατεπείγον των 

θεμάτων της συνεδρίασης». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

˗ την εισήγηση του Προέδρου,  

˗ την υπ’ αριθμ. 3397/14-3-2013 πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και 

˗ τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 

 

ΑΔΑ: ΒΙΨ4Ω6Ι-1ΚΧ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Τη συζήτηση του θέματος της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος και 

εισέρχεται στη συζήτησή του. 

 

Θέμα  :  Έγκριση του Β2 (επικαιροποιημένου) σταδίου «ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. 

Ευρυμενών Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η αναπληρώτρια προϊσταμένη κα Μπαρτζώκα Αθανασία που 

έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: 

 

«Με την υπ’ αριθμ. 3753/06 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 

29/ΑΑΠ/03-10-06) εγκρίθηκε η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης και καθορίστηκαν τα 

όρια περιοχής Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Ευρυμενών Ν. Λάρισας.  

 

Με την υπ’ αριθμ. 7722/Γ’ΠΕΠ/05 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η 

ένταξη της Μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ. Ευρυμενών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-

2006 με επιλέξιμο ποσό χρηματοδότησης 67.500,00€, ενώ με την υπ’ αριθμ.105/06 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ευρυμενών έγινε η ανάθεση της 

μελέτης και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 4866/13-10-06 σχετική σύμβαση μεταξύ του 

Αναδόχου και του πρώην Δήμου Ευρυμενών. 

 

Το Β1 στάδιο της εν λόγω μελέτης εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 123/23-07-2008 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ευρυμενών και με την υπ’ αριθμ. 65/21-

05-2009 απόφαση του ίδιου Δημοτικού Συμβουλίου υποβλήθηκαν προτάσεις για το Β2 

στάδιο της μελέτης.  

 

Με το υπ’ αρ. 2/06-03-13 Απόσπασμα Πρακτικού το ΣΥΠΟΘΑ της Π.Ε. Λάρισας 

γνωμοδότησε για την εν λόγο μελέτη και με το υπ αριθμ 1072/50448/15-03-2013 

δόθηκαν κατευθύνσεις για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην μελέτη. 

 

Ο ανάδοχος μελετητής διαβίβασε επικαιροποιημένο σχέδιο του Β2 Σταδίου της μελέτης 

στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, με βάση το οποίο 

συντάχτηκε σχετικό πρακτικό του ΣΥΠΟΘΑ της Π.Ε. Λάρισας. 

 

Κατόπιν, των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν.2508/97 (ΦΕΚ-124/Α/97) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των 

πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις», 

 Τις διατάξεις του Ν.2742/99 (ΦΕΚ-207/Α/99) «Χωροταξικός σχεδιασμός και 

Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», 

 Τις διατάξεις του Ν.1337/13 (ΦΕΚ-33/Α/1983) «Πολεοδομική και Οικιστική 

Ανάπτυξη», 

 Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ-

128/Α/08), 

 Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

(ΠΠΧΣΑΑ) Θεσσαλίας (ΦΕΚ-1484/Β/03),  

 Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

ΑΔΑ: ΒΙΨ4Ω6Ι-1ΚΧ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

Επιπτώσεων αυτού (Ε.Π. ΑΠΕ) (ΦΕΚ-2464/Β/2008), 

 Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 

Βιομηχανία και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού 

(Ε.Π. Βιομηχανίας) (ΦΕΚ-151/ΑΑΠ/13-04-2009),  

 Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον 

Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (Ε.Π. 

Τουρισμού) (ΦΕΚ-1138/Β/11-06-2009), 

 Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

αυτού (Ε.Π. Υδατοκαλλιεργειών) (ΦΕΚ-2505/Β/11), 

 Το άρθρο 2 του Ν. 3852/10, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην Δήμος Ευρυμενών 

αποτελεί πλέον την Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς που συστήθηκε με το άρθρο 1 

του ίδιου νόμου 

 Το υπ’ αρ. πρωτ. 3627/225418/13-11-13 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας. 

 Το επικαιροποιημένο Β2 Στάδιο της μελέτης, όπως τελικά διαμορφώθηκε και 

υποβλήθηκε από το μελετητή 

 To σχετικό πρακτικό του ΣΥΠΟΘΑ της Π.Ε. Λάρισας, 

 

εισηγούμαστε: να εγκρίνετε με απόφασή σας το Β2 (Επικαιροποιημένο) Στάδιο της 

μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) 

Δ.Ε. Ευρυμενών Δήμου Αγιάς». 

 

Ακολούθως η εισηγήτρια κα Μπαρτζώκα Αθανασία παρουσίασε με λεπτομέρεια το 

Β2 στάδιο του «ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ευρυμενών Δήμου Αγιάς», καθώς επίσης δέχθηκε 

και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και 

μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

Εγκρίνει το Β2 Στάδιο (Επικαιροποιημένο) της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Ευρυμενών Δήμου 

Αγιάς», όπως αυτό κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 288/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΙΨ4Ω6Ι-1ΚΧ


