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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 27-6-2013

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 13ο : Έγκριση  εκμίσθωσης  δημοτικής  δασικής  έκτασης  στην  περιοχή 
«Σωτηρίτσα»  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Αγιάς  (Δημοτικό  Δάσος 
Αγιάς) για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8816/23-6-2013 
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 και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, 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 Γεώργιος1 3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
6. Καψάλης Βασίλειος2 7. Κουτσαντάς Βασίλειος
8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδας Ρίζος3

10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Πατσάς Κυριάκος
12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σουλιώτης Θεόδωρος  15. Στάθης Νικόλαος
16. Συρακούλης Γεώργιος

1 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
3 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Απόντες

17. Αργύρης Νικόλαος 18. Βόγιας Δημήτριος
19. Γιάνναρος Γεώργιος 20. Καλαγιάς Γρηγόριος4

21. Μαυρογιάννης Αντώνιος 22. Μπάτσικας Βασίλειος
23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης  διαπίστωσε  ότι  από  το  σύνολο  των  είκοσι  δύο  (22)  Πρόεδρων  και 
Εκπροσώπων  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων,  που  κλήθηκαν  νόμιμα, 
παρόντες  ήταν  οι:  Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου), Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς), 
Κυριάκου  Αθανάσιος  (Ομολίου),  Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου),  Μπελιάς 
Αθανάσιος (Μελιβοίας),  Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου),  Πλατής Βασίλειος 
(Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Δεληγιάννης Βασίλειος 
και  Παπακώστας  Δημήτριος.  Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησε  ο  ειδικός 
γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Θέμα 13ο : Έγκριση  εκμίσθωσης  δημοτικής  δασικής  έκτασης  στην  περιοχή 
«Σωτηρίτσα»  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Αγιάς  (Δημοτικό  Δάσος 
Αγιάς) για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου.

Το  ανωτέρω  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Αντιδήμαρχος  και  Πρόεδρος  της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής κ. Βασίλειος Σμυρλής, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 
τα εξής:

«Με την υπ΄άριθμ. 1700/13-2-2013 αίτησή του ο Πρεβεζάνος Βασίλειος του Γεωργίου,  
ζητά  την εκμίσθωση χώρου δημοτικής δασικής εκτάσεως δύο χιλιάδων εκατόν δέκα  
πέντε τετραγωνικών  (2.115 τμ) , στη θέση Σωτηρίτσα της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς,  
προκειμένου να εγκαταστήσει ποιμνιοστάσιο. 

Σύμφωνα με το σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο επισυνάπτεται, η απόσταση  
της αιτούμενης έκτασης για εγκατάσταση του ποιμνιοστασίου από τα όρια του οικισμού  
είναι  μεγαλύτερη  από  200μ  (συγκεκριμένα  691μ)  επομένως  τηρούνται  οι  
προβλεπόμενες  αποστάσεις  για  την  έκδοση  άδειας  λειτουργίας  σύμφωνα  με  το  
υπ΄άριθμ.  15963/12-12-11  έγγραφο  της  Δ/νσης  Αγρ.  Οικονομίας  και  Κτην/κης  ΠΕ  
Λάρισας.

4 Απέστειλε  (με  email)  στον Πρόεδρο του Δημοτικού  Συμβουλίου επιστολή διαμαρτυρίας  αναφέροντας  τους 
λόγους για τους οποίους δεν προσήλθε στη συνεδρίαση. 
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Η  Δημοτική  Κοινότητα  Αγιάς,  στην  οποία  ανήκει  το  δημοτικό  δάσος  (έγγραφο  
Υπουργείου  Γεωργίας  υπ΄άριθμ.  120904/7510/23-6-1934)  στο  οποίο  βρίσκεται  η  
συγκεκριμένη  έκταση,  με  την  υπ’  αριθμ.  4/2013  απόφασή  της,  συναινεί  για  την  
εκμίσθωση  του  συγκεκριμένου  χώρου  για  εγκατάσταση  ποιμνιοστασίου  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 καθώς επίσης και ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του  
ανωτέρω ποιμνιοστασίου θα εκδοθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ορίζει η  
νομοθεσία.

Επίσης το Δασαρχείο Αγιάς  με το υπ’  αριθμ.  327/44822/22-5-13 έγγραφό του,  μας  
γνωστοποίησε ότι δεν έχει αντίρρηση  σχετικά με την εκμίσθωση της ανωτέρω έκτασης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ.  20/2013 εισηγείται θετικά  
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση δημοτικής δασικής έκτασης των 2.115,  
00 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Σωτηρίτσα της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, για  
εγκατάσταση ποιμνιοστασίου 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 καθώς επίσης και ότι η άδεια  
ίδρυσης  και  λειτουργίας  του  ανωτέρω  ποιμνιοστασίου  θα  εκδοθεί  σύμφωνα  με  τις  
σχετικές διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθ. 65, 72 παρ. 1 ε  
του  Ν.  3852/2010,  του  άρθ.  192  του  Ν.  3463/2006  και  του  Π.Δ.  270/1981,  
εισηγούμαστε όπως:

1. Να εγκρίνουμε την αριθ.  20/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  
Δήμου  Αγιάς,  για  την  εκμίσθωση  δημοτικής  δασικής  έκτασης  των  2.115,  00  
τετραγωνικών μέτρων στη θέση Σωτηρίτσα της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, για  
εγκατάσταση  ποιμνιοστασίου  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 καθώς επίσης και ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω  
ποιμνιοστασίου  θα  εκδοθεί  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  που  ορίζει  η  
νομοθεσία.

2. Να εγκρίνουμε τη διενέργεια φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση  
δημοτικής δασικής έκτασης 2.115, 00 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Σωτηρίτσα  
της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου για 25 έτη.

3. Να παραπέμψουμε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τις περαιτέρω  
ενέργειες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 του  
Ν. 3463/2006σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Βασίλειου Σμυρλή,
- το υπ’ αριθμ. 327/44822/22-5-13 έγγραφο του Δασαρχείου Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ.  20/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
- την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ. Αγιάς
- τις διατάξεις του άρθρου 197 του Ν. 3463/2006,
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- τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 72 παρ. 1 ε του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,
- τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Αποδέχεται την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Β. Εγκρίνει  την εκμίσθωση δημοτικής δασικής έκτασης δύο χιλιάδων εκατόν δέκα 
πέντε τετραγωνικών μέτρων  (2.115 τμ.)  ,  στη θέση  «Σωτηρίτσα» της Δημοτικής 
Κοινότητας  Αγιάς,  προκειμένου  να  εγκατασταθεί  ποιμνιοστάσιο  και  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 καθώς επίσης και ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
ανωτέρω ποιμνιοστασίου θα εκδοθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ορίζει η 
νομοθεσία..

Γ. Η εκμίσθωση της ανωτέρω δημοτικής έκτασης θα γίνει με φανερή, προφορική και 
πλειοδοτική  δημοπρασία,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ/τος  270/1981,  τους 
όρους της οποίας θα καθορίσει, με απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή. 

Δ. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 
1 του Π.Δ/τος 270/81), που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ.22/2013  (ΒΕΔ0Ω6Ι-ΞΡΞ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης
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