
Σελίδα 1 από 3 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αριθμ.πρωτ.: 2830/24-3-2015 

Αριθμός Απόφασης 

55/2015 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης 
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 23-3-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 15
ο
:  Εξέταση αιτήματος του Γιαννακού Χρήστου του Βασιλείου σχετικά με την εκμίσθωση 

δημοτικής βοσκήσιμης έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2689/19-3-2015 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 και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 

Ν.4172/2013. 

 

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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος
1
 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπεϊνάς Αντώνιος
2
 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς
3
 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τσιώνης Αστέριος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 25. Βατζιάς Αντίγονος 

Απόντες 

26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 27. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση 13ου του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2
 Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. 

3
 Απουσίαζε στη συζήτηση και ψήφιση του θέματος. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), 

Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ 

Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός 

Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η 

Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία.  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 15
ο
:  Εξέταση αιτήματος του Γιαννακού Χρήστου του Βασιλείου σχετικά με την εκμίσθωση 

δημοτικής βοσκήσιμης έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας.  

 

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

ως προς την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και το συντονισμό του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Βασίλειος Σμυρλής, που έθεσε υπόψη 

του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με την υπ’ αριθμ. 17002/19-12-2014 αίτησή του ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βασιλείου, ζητά  

την εκμίσθωση δημοτικής εκτάσεως –βοσκοτόπου εννέα στρεμμάτων και τριάντα τετραγωνικών, στη 

θέση «Δεκατριάρια» της Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει ως 

βοσκότοπο για τα αιγοπρόβατά του. 

 

Συνημμένα επισυνάπτουμε (φάκελος εισηγητή), την σχετική αίτηση, απόσπασμα χάρτη από την 

πιλοτική εφαρμογή κτηματολογίου και την απόφαση με αριθμό 2/2015 της ΤΚ Δήμητρας. 

 

Η Τοπική Κοινότητα Δήμητρας, στην οποία ανήκει η εν λόγω έκταση (αποτελεί μέρος της συνολικής 

έκτασης 1750 στρεμμάτων) η οποία της παραχωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε/29270 και αριθμό 

τίτλου 4093/26-07-1956 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ζητά με την υπ’ αριθμ. 2/2015 απόφασή 

της, να προωθηθεί η ανωτέρω αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Στο ανωτέρω έγγραφο της παραχώρησης απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε πώληση ή εκμίσθωσης της 

εν λόγω έκτασης και επιπλέον στην περίπτωση του βοσκοτόπου της ΤΚ Δήμητρας ο οποίος ανέρχεται 

σε 2.115 στρέμματα συνολικά και ο οποίος δεν μπορεί να καλύψει σε ανάγκες τον αριθμό των ζώων 

και δανείζεται από τον όμορο της ΤΚ Ανατολής περίπου 2600 στρέμματα επομένως δεν υπάρχει 

πλεονάζων βοσκότοπος. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. απόφαση 123/2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.46/2013 (ΑΔΑ: 

ΒΕΑΞΩ6Ι-7ΙΕ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού διάθεσης 
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και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Αγιάς» και το άρθρο 5 ‘’Οι βοσκήσιμοι τόποι (πεδινοί, ημιορεινοί, 

ορεινοί) διατίθενται στους κτηνοτρόφους του Δήμου Αγιάς για τη βόσκηση των ζώων τους. Σε κάθε 

Τοπική Κοινότητα του Δήμου προτεραιότητα χρήσης των βοσκήσιμων εκτάσεων θα έχουν οι κάτοικοι 

της Τοπικής Κοινότητας. Σε περίπτωση ύπαρξης πλεονάσματος βοσκοτόπου σε Τοπική Κοινότητα του 

Δήμου μας, ο πλεονάζων βοσκότοπος διατίθεται σε κτηνοτρόφους κατά προτεραιότητα των όμορων 

Τοπικών Κοινοτήτων με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και στην συνέχεια 

όπου αλλού χρειαστεί αλλά με δημοπρασία τους όρους και το μίσθωμα θα καθορίζει η οικονομική 

επιτροπή του Δήμου Αγιάς. Σε περίπτωση που ο βοσκότοπος σε κάποια Τοπική Κοινότητα δεν επαρκεί 

για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων της συγκεκριμένης Τοπικής Κοινότητας και δεν 

υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της διαφοράς αυτής από άλλη όμορη Τοπική Κοινότητα, τότε ο 

βοσκότοπος αυτός κατανέμεται αναλογικά στους κτηνοτρόφους της Τοπικής αυτής Κοινότητας, με 

βάση τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης   

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθ. 65, του Ν. 3852/2010, 

εισηγούμαστε την μη έγκριση εκμίσθωσης της ανωτέρω λιβαδικής έκτασης (βοσκότοπο) της ΤΚ 

Δήμητρας». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του αρμόδιου δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία και το συντονισμό του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Βασίλειου Σμυρλή, 

- την υπ’ αριθμ. 17002/19-12-2014 αίτηση του Γιαννακού Χρήστου του Βασιλείου, 

- τις διατάξεις του άρθ. 65, του Ν. 3852/2010, 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε/29270 και αριθμό τίτλου 4093/26-07-1956 απόφαση του Υπουργού 

Γεωργίας, 

- την υπ’ αριθμ. απόφαση 123/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩ6Ι-7ΙΕ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, 

- την απόφαση με υπ’ αριθμ. 2/2015 της ΤΚ Δήμητρας και τη θετική ψήφο του Προέδρου της 

Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Απορρίπτει το με αριθμό πρωτοκόλλου 17002/19-12-2014 αίτημα του Γιαννακού Χρήστου του 

Βασιλείου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Ο επικεφαλής  και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» κ.κ. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αναστασίου Ιωάννης, Αράπης Χρήστος, Βατζιάς Αντίγονος, 

Μασούρας Γεώργιος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος δήλωσαν «παρών» και μειοψήφισαν. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 55/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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