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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 3
ης

/ 23-3-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 23
ο
:  Εξέταση αιτήματος κ. Ευθυμίου Πλατσά του Ευαγγέλου σχετικά με το υπ’ αριθμ. 

1528/207712/554/2014 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασάρχη Αγιάς.  

 

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 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σουλιώτης Θεόδωρος 

22. Τσιώνης Αστέριος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
2
 

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 13

ου
 του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

2
 Απουσίαζε στην ψήφιση του θέματος. 

http://www.dimosagias.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 23
ο
:  Εξέταση αιτήματος κ. Ευθυμίου Πλατσά του Ευαγγέλου σχετικά με το υπ’ αριθμ. 

1528/207712/554/2014 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασάρχη Αγιάς.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

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

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

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

 

«Στις 24-11-2014 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 1079/2014 ανακοπή του 

Ευθυμίου Πλατσά κατά του Δήμου Αγιάς και κατά του υπ’ αριθμ. 1528/207712/554/2014 

Πρωτοκόλλου διοικητικής Αποβολής του δασάρχη Αγιάς, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Λάρισας και η οποία συζητείται στις 27-3-2015. Με την ανωτέρω ανακοπή ο ανακόπτων ζητά την 

ακύρωση του προαναφερόμενου Π.Δ.Α. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιε΄του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή 

έλαβε την υπαριθμ.36/2015 (ΑΔΑ: ΒΜ8ΠΩ6Ι-ΣΟΛ), σύμφωνα με την οποία έδωσε την εντολή και 

πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Λάρισας Γεωργοβίτσα Δημήτριο, να παραστεί 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Αγιάς στη συζήτηση 

της ανωτέρω ανακοπής. 

Την 3-3-2015 ο Ευθύμιος Πλατσάς κατέθεσε αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς 

(αριθμ.πρωτ. 2106/3-3-2015), σύμφωνα με την οποία ζητά να αποφανθεί το Σώμα για το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς της έκτασης με τα στοιχεία 6-7-8-9-10-6 (Συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα).  

Όπως ειπώθηκε και κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής, κατά την οποία δόθηκε η εντολή 

στον δικηγόρο Γεωργοβίτσα Δ. να εκπροσωπήσει το Δήμο στη συζήτηση της ανακοπής του αιτούντα 

Ευθυμίου Πλατσά, ο Δήμος Αγιάς συντάσσεται με το σκεπτικό του Πρωτοκόλλου Διοικητικής 

Αποβολής του Δασάρχη Αγιάς, παρίσταται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου με εντολοδόχο 

δικηγόρο, και καλεί προς εξέταση τον δασοφύλακα που συνέταξε την έκθεση αυτοψίας.  

Εξάλλου σε κάθε περίπτωση ο Δήμος με κάθε επιφύλαξη διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του μέχρις 

ότου συνταχθεί το σχετικό δασολόγιο και κτηματολόγιο για την εν λόγω περιοχή του Δημοτικού δάσους 

Μελιβοίας». 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς 

Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς εμμένουμε στην πάγια θέση που εκφράζουμε στην 

οικονομική επιτροπή. Αυτή είναι να ορίζουμε δικηγόρο για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του 

Δήμου. Αυτό είπαμε και στην οικονομική επιτροπή που ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος για την 

συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνουν οι ενέργειες για το δασολόγιο και 

το κτηματολόγιο, ώστε να μην μπαίνει σ’ αυτή τη διαδικασία το Συμβούλιο».   

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Ακριβώς για όλα τα προαναφερόμενα θα κρατήσω 

στάση "παρών", διότι δεν μπορώ να αποφασίσω για το ιδιοκτησιακό καθεστώς όταν δεν υπάρχει 

δασολόγιο ή κτηματολόγιο. Δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ ή κατά της αποβολής του αιτούντος όταν δεν 

υπάρχουν αυτά». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. 

Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ Πρόεδρε προτείνω να αποσυρθεί το 

θέμα. Να μην ληφθεί απόφαση. Υποβλήθηκε μια αίτηση χωρίς να μας προσκομίζει στοιχεία. Έρχεται η 

Υπηρεσία και κάνει μια εισήγηση χωρίς στοιχεία. Εμείς τι να αποφασίσουμε; Σα δημοτικό Συμβούλιο 

τι θα πούμε, θα βγάλουμε προδικαστική απόφαση εμείς; Άλλωστε ορίσαμε δικηγόρο με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασίλειου Λέτσιου,  

- την με αριθμό πρωτοκόλλου 2106/3-3-2015 του Ευθύμιου Πλατσά προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Αγιάς, 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 παρ.1, περιπτ. ιε’ του Ν. 3852/2010, 

- την  υπ’ αριθμ.36/2015 (ΑΔΑ: ΒΜ8ΠΩ6Ι-ΣΟΛ) της Οικονομικής Επιτροπής, 

- την απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, 

- την απουσία από την αίθουσα του κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου, 

- το γεγονός ότι ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» κ. Ιωάννης Κασίδας δήλωσε "παρών", 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

Λόγω έλλειψης δασολογίου και κτηματολογίου για την εν λόγω περιοχή του Δημοτικού Δάσους 

Μελιβοίας το Σώμα δεν δύναται να αποφανθεί για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης με τα 

στοιχεία 6-7-8-9-10-6 όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

Διατηρώντας με κάθε επιφύλαξη κάθε νόμιμο δικαίωμά του ο Δήμος συντάσσεται με το σκεπτικό 

του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασάρχη Αγιάς. Άλλωστε η Οικονομική Επιτροπή με 

την υπ’ αριθμ.36/2015 (ΑΔΑ: ΒΜ8ΠΩ6Ι-ΣΟΛ) όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο για την συγκεκριμένη 

υπόθεση, ώστε για να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου. 

 

Ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννης 

Κασίδας δήλωσε "παρών" και μειοψήφισε. 

 

Απουσίαζε κατά την ψήφιση του θέματος ο δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης 

μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον»  κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 63/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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