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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

37/2017 

από το πρακτικό της 4
ης

/ 05.03.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1
ο
 :  Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με τους δασικούς χάρτες. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Κυριακή 05.03.2017, ώρα 11:00 πμ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 1498/01.03.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις του άρθρο 

67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς 

18. Σκαπέτης Αντώνιος 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Μασούρας Γεώργιος 26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

27. Μπεϊνάς Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

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

 

Θέμα 1
ο
 :  Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με τους δασικούς χάρτες. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Ως ομάδα εργασίας έχουμε το σχέδιο ψηφίσματος, αλλά μετά από συζήτηση που κάναμε με τον κ. Καλαγιά 

είπαμε να περιμένουμε, πριν το δημοσιεύσουμε, τις διευκρινιστικές εγκυκλίους. Φυσικά θα σας το διαβάσω. 

Είναι ένα γενικό κείμενο που συμπεριλαμβάνει όλες σχεδόν τις περιπτώσεις και έχει ως εξής: 

 

1. Αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των χαρτών, έως ότου η διοίκηση – όπως εξάλλου οφείλει – 

να: α) κάνει τις απαραίτητες αυτοψίες, β) να εξαιρέσει τις παραχωρήσεις, τους αναδασμούς, τους 

εποικισμούς, τις νόμιμες εκχερσώσεις, τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, τα κτήματα που 

εντάχθηκαν σε προγράμματα του δασαρχείου, τα ακίνητα εκτός σχεδίου που εκδόθηκαν οικοδομικές 

άδειες, τα καστανοπερίβολα που παραχωρήθηκαν για χρήση και εντέλει όλα τα αγροτεμάχια που 

δηλώνονται στον ΟΣΔΕ.  

 

2. Να εξαιρέσει όλα τα αγροτεμάχια που στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 εμφανίζονται 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

 

3. Να μειωθούν, σε συμβολικό επίπεδο, τα παράβολα για τις αντιρρήσεις. 

 

4. Να εξαιρεθούν από τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που εκδόθηκαν, κυρίως  μετά από 

πυρκαγιές, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που προϋπήρχαν.    

 

5. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες εξαγοράς και να μειωθεί το κόστος, ιδιαίτερα σε περιοχές που 

έχουν υψηλές αντικειμενικές αξίες και δεν συνάδουν με τις αγοραστικές αξίες.  

 

6. Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται κάτω από τα όρια τις φτώχιας. 

 

7. Να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση στις αμφισβητούμενες περιοχές για τα αγροτεμάχια και 

διαφορετική για την ανοικοδόμηση και την οικοπεδοποίηση.   

 

8. Τέλος, σε κάθε περίπτωση και εάν υπάρχει χρονική δέσμευση για την κύρωση των δασικών χαρτών,  

προτείνεται η αντίστοιχη διαδικασία που εφαρμόστηκε  στις οικιστικές πυκνώσεις να εφαρμοστεί 

και στα αγροτεμάχια. (όλων των αγροτεμαχίων που υπάρχουν σήμερα και αυτά που προκύπτουν από 

τις παραχωρήσεις γενικά και όπως επιβεβαιώνονται από την αεροφωτογράφιση του 1945 και του 

1960).   
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε 

στην τοποθέτησή του: «Πιστεύω ότι καταλήξαμε σε ένα πολύ καλό κείμενο και πιστεύω ότι θα υπάρξει 
συνεργασία για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα». 
 

 

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

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Το ψήφισμα που προτείνουν οι επικεφαλής των δύο παρατάξεων 
αποδέχεται την λογική των παράβολων ζητώντας να είναι λογικά. Μα λογικά χαρακτηρίζει το υπουργείο 
τα παράβολα που όρισε, άρα υπάρχει συμφωνία όλων των πολιτικών δυνάμεων του συστήματος και των 
απανταχού παρατάξεων τους να πληρώσουν για άλλη μία φορά οι λαϊκές οικογένειες, να υποστούν άλλη 
μια φοροεπιδρομή. 
Ιδιαίτερα για τις αναδασωτέες εκτάσεις οι αδικίες σε βάρος λαϊκών οικογενειών είναι πασιφανείς αφού οι 
δασικοί χάρτες αυτών συντάχθηκαν με το περίγραμμα δορυφορικής φωτογραφίας των καμένων εκτάσεων 
χωρίς να εξεταστούν οι εσωτερικές λεπτομέρειες και συνθήκες ιδιοκτησίας. Θέλει λογικά παράβολα και σε 
αυτά η πλειοψηφία των δύο παρατάξεων. 
Αποφεύγεται οποιαδήποτε αναφορά στο γενικό πλαίσιο δασικής πολιτικής και νομοθεσίας. Το πλαίσιο 
αυτό είναι που δημιουργεί  τα προβλήματα, που επιτρέπει τις μεγάλες καταπατήσεις και αντικοινωνικές 
αλλαγές χρήσης γης. 
Πως θα μπορέσουν οι δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με την διαδικασία των αντιρρήσεων να 
εξυπηρετήσουν τους κάτοικους σε σύντομο χρονικό διάστημα; Είναι ή δεν είναι αποψιλωμένες από 
προσωπικό ; Και πάλι οι δύο παρατάξεις αποσιωπούν το θέμα και δεν διεκδικούν τη στελέχωση τους μέσα 
από το ψήφισμα. 
Η διαδικασία του ψηφίσματος είναι αντιδημοκρατική. Αντικαταστάθηκε το δημοτικό συμβούλιο από μία 
συνάντηση των επικεφαλής των δύο παρατάξεων. Δεν συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους αντιδημοκρατικές 
πολιτικές πρακτικές. 
Το ψήφισμα που καταθέσαμε, στην προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου, σαν Λαϊκή 
Συσπείρωση, καλύπτει όλα αυτά τα ζητήματα και η καταψήφισή του από τους συμβούλους των δύο 
παρατάξεων αποδεικνύει τις επιλογές τους, σταθερά ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα».  
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το σχέδιο ψηφίσματος που 

κατατέθηκε από την ομάδα εργασίας που είχε ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 26/2017 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, τις παρατηρήσεις και συμπληρώσεις που προτάθηκαν από το Σώμα 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τους δασικούς χάρτες: 

1. Αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των χαρτών, έως ότου η διοίκηση – όπως εξάλλου οφείλει – να: 

α) κάνει τις απαραίτητες αυτοψίες, β) να εξαιρέσει τις παραχωρήσεις, τους αναδασμούς, τους 

εποικισμούς, τις νόμιμες εκχερσώσεις, τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, τα κτήματα που 

εντάχθηκαν σε προγράμματα του δασαρχείου, τα ακίνητα εκτός σχεδίου που εκδόθηκαν οικοδομικές 

άδειες, τα καστανοπερίβολα που παραχωρήθηκαν για χρήση και εντέλει όλα τα αγροτεμάχια που 

δηλώνονται στον ΟΣΔΕ.  

 

2. Να εξαιρέσει όλα τα αγροτεμάχια που στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960 εμφανίζονται 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

 

3. Να μειωθούν, σε συμβολικό επίπεδο, τα παράβολα για τις αντιρρήσεις. 
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4. Να εξαιρεθούν από τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που εκδόθηκαν, κυρίως  μετά από πυρκαγιές, 

οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που προϋπήρχαν.    

 

5. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες εξαγοράς και να μειωθεί το κόστος, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν 

υψηλές αντικειμενικές αξίες και δεν συνάδουν με τις αγοραστικές αξίες.  

 

6. Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται κάτω από τα όρια τις φτώχιας. 

 

7. Να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση στις αμφισβητούμενες περιοχές για τα αγροτεμάχια και 

διαφορετική για την ανοικοδόμηση και την οικοπεδοποίηση.   

 

8. Τέλος, σε κάθε περίπτωση και εάν υπάρχει χρονική δέσμευση για την κύρωση των δασικών χαρτών,  

προτείνεται η αντίστοιχη διαδικασία που εφαρμόστηκε  στις οικιστικές πυκνώσεις να εφαρμοστεί και 

στα αγροτεμάχια. (όλων των αγροτεμαχίων που υπάρχουν σήμερα και αυτά που προκύπτουν από τις 

παραχωρήσεις γενικά και όπως επιβεβαιώνονται από την αεροφωτογράφιση του 1945 και του 1960).   

 

Το κείμενο του ψηφίσματος θα δημοσιευθεί και θα κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές μετά την έκδοση των 

διευκρινιστικών εγκυκλίων του αρμόδιου Υπουργού.  

 

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Ιωάννης Κασίδας για του λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


