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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15ης/ 22-12-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 6ο:

Σύσταση της επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/84 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84).

Στην Αγιά, σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2014, 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 16901/18-12-2014 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 Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
27. Μασούρας Γεώργιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
1

Αποχώρησε πριν τη έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
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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), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) και Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο
Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Λέτσιο.
Ακόμα προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος και ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης. 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 6ο:

Σύσταση της επιτροπής της παρ.4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/84 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84).

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13267/21-10-2014 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας μας ζητήθηκε η λήψη σχετικής
απόφασης με την οποία θα ορίζεται ο αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου μας στην επιτροπή της παρ.4 του
άρθρου 4 του Π.Δ. 236/84 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) που θα συγκροτηθεί από τον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας.
Επίσης με το από 8/12/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας, μας γνωστοποιήθηκε ότι
οι υπάλληλοι του Δήμου που προτείνονται να συμμετάσχουν στην παραπάνω επιτροπή είναι οι:
1. Γεώργιο Γρηγορούλη , τακτικό μέλος
2. Βασιλική Λίγδα , αναπληρωματικό μέλος
Με το Προεδρικό Διάταγμα 236/1984 ρυθμίζονται θέματα για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη
πλάτους 500 m από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του
νόμου 1337/1983. Επίσης και μετά τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους με τον
Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και σύμφωνα τις διατάξεις με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/84,
ειδικά για την περίφραξη των ειδικών καλλιεργειών η άδεια εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση
αρμοδίων κατά τόπους υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τριμελούς επιτροπής που
συγκροτείται από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της
πολεοδομικής υπηρεσίας, έναν εκπρόσωπο του Δήμου και έναν εκπρόσωπο του κατά τόπους
Δασαρχείου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε ως αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς τους κατά τόπους
Προέδρους των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, ο
επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας».
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτή η Επιτροπή όπως και οι προηγούμενες, που
ψηφίσθηκαν όσο εγώ απουσίαζα από την αίθουσα για προσωπικούς λόγους, λειτουργούν σε
συγκεκριμένο πλαίσιο και ασκούν συγκεκριμένες πολιτικές και αυτός είναι ο λόγος που δεν
συμμετάσχουμε σ’ αυτές. Το πως θα γίνουν οι περιφράξεις, τα αντιπλημμυρικά έργα, η αντιπυρική
προστασία κλπ., θα πρέπει να έχει σχέση με έναν ευρύτερο επιστημονικό συνδυασμό για όλη την
περιοχή αναφοράς. Όπως αποσπασματικά αντιμετωπίζεται το καμένο δάσος Μελιβοίας με τον ίδιο
τρόπο αντιμετωπίζονται κι όλα τα υπόλοιπα. Εκεί είναι η διαφωνία μας και γι αυτό καταψηφίζουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Λέτσιου Βασίλειου,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 84 του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984,
- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13267/21-10-2014 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
- το από 8/12/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγιάς,
- την τοποθέτηση και την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος
μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Κασίδα Ιωάννη,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Ορίζει ως αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Αγιάς στην επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 4 του
Π.Δ. 236/1984 τους κατά τόπους Προέδρους των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του
Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.
Β. Ορίζει υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγιάς στην επιτροπή της παρ. 4 του
άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 τους:
Γεώργιο Γρηγορούλη, τακτικό μέλος
Βασιλική Λίγδα, αναπληρωματικό μέλος
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» κ. Κασίδας Ιωάννης για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο
Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 238/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

