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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 21:30. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

34/2020 
από το πρακτικό της 3ης/ 24.02.2020 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  9ο : Υιοθεσία Μονοπατιών του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 24.02.2020, ώρα 18:00, συνήλθε 

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

1542/20.02.2020 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μακροβασίλης Βασίλειος 11. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

12. Μπαρμπέρης Πέτρος 13. Μπατζιόλας Ζάχος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Ντάγκας Νικόλαος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Ευσταθίου Ηλίας 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Κατσιάβας Αστέριος 

27. Τσιαγκάλης Νικόλαος  

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 Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος 

(Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία 

(Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

Θέμα  9ο : Υιοθεσία Μονοπατιών του Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νίκος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Η Ελλάδα, η Περιφέρεια αλλά και ο νομός Λάρισας προσπαθεί  να στοχεύσει στον περιπατητικό τουρισμό. 

 

Οι λόγοι είναι προφανείς όπως έχουν καταγράφει σε διάφορα συνέδρια «αγοράς». 

 

Αυξανόμενος αριθμός, χαμηλές σε κόστος επενδύσεις, αύξηση περιόδου, κίνηση σε μικρές ομάδες, «προϊόν» 

που απευθύνεται σε όλους , μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ποσοστό κατανάλωσης, ιδανική ομάδα ανθρώπων για 

περιοχές με μικρά καταλύματα. 

 

Η δική μας περιοχή είναι χαρισματική σε αυτό το πεδίο δράσης με 12 μονοπάτια και αρκετά άλλα που δεν 

έχουν αναδειχτεί. 

 

Σε αυτήν την κατεύθυνση πέρα από τις καλές πρακτικές που ακολουθούν πολλές περιοχές παραμένει ένα 

αρχικό πρόβλημα άλυτο. Ποιος καθαρίζει τα μονοπάτια σε ετήσια βάση; 

 

Αναδεικνύουμε, καταγράφουμε, ψηφιοποιούμε, διαφημίζουμε αλλά ο τουρίστας επισκέπτης ταλαιπωρείται 

πολλές φορές, γιατί δεν υπήρξε ο συντονισμός ή η δυνατότητα του καθαρισμού ανά εποχή. 

 

Πρόταση: 

Δίνουμε τα μονοπάτια σε υιοθεσία σε επαγγελματίες η κοινωνικές ομάδες, με κάποιες βέβαια προϋποθέσεις 

και δεσμεύσεις. 

➢ Η σήμανση θα έχει ιδιά μορφή σε μέγεθος, χρώμα, σχεδιασμό, στήριξη που θα βγει από μια δική μας 

επιτροπή. 

➢ Να δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης του χορηγού στις κεντρικές πινακίδες (εισόδου - εξόδου και 

διασταυρώσεων) σε συγκεκριμένο μέγεθος χώρου, με την υποχρέωση το μονοπάτι να είναι καθαρό και 

προσβάσιμο 12 μήνες όπως επίσης και με τις μικροεπισκευές που θα χρειάζεται στην συντήρηση του. 

 

Ο Δήμος θα αναλάβει: 

1. Να υποστηρίξει μόνο τις βαριές κατασκευές εκεί που χρειάζεται και όταν χρειάζεται. 

2. Τη δημιουργία επιτροπής σχεδιασμού και παρακολούθησης 

3. Την αγορά η την δημιουργία του αρχικού υλικού. 

 

Αποτέλεσμα: 

➢ Έχουμε το «προϊόν» - μονοπάτια πάντα σε μια πολύ κατάσταση για προώθηση. 

➢ Οι επαγγελματίες ενδυναμώνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους τουρίστες αλλά δίνεται και δυνατότητα 

διαχείρισης και παρουσίασης της εταιρικής κοινωνικής ευθηνής που καλούνται να καταθέτουν. 

➢ Οι κοινωνικές ομάδες βρίσκουν ένα πεδίο εργασίας 

 

Τέλος ενημερώνω ότι υπάρχουν ήδη ενδιαφερόμενοι». 
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Ιωάννης Αγγελάκας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε τα εξής:  «Η 

πρότασή σας είναι καλή αλλά τι βρίσκω άγουρη. Αν βιαστούμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση φοβάμαι ότι 

στο τέλος θα διαφημίζουμε σε κάποιες ταμπέλες κάποιους ενδιαφερόμενους κι ο δήμος θα πληρώνει. Σέβομαι 

τα μονοπάτια και για να υπάρχουν πρέπει να περπατάει κόσμος. Και οικονομοτεχνικά πρέπει να το δούμε το 

θέμα. Προτείνω ή να τα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο δήμος ή να κάνουμε ένα θεσμικό πλαίσιο να τα αναλάβουν 

οργανωμένες ομάδες και κοινωνίες επαγγελματιών, αλλά με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Θεωρούμε ότι είναι 

άγουρη ακόμα η πρόταση και δεν θα την ψηφίσουμε». 

  

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» είπε τα εξής: «Το 

ζήτημα της αναψυχής του κόσμου δεν είναι δόκιμο να χαρακτηρίζεται προϊόν. Βέβαια ο Αντιδήμαρχος σαν 

επιχειρηματίας λογικό είναι να το βλέπει σαν προϊόν, για μας όμως η αναψυχή και η ξεκούραση του κόσμου 

δεν μπορεί να είναι προϊόν. Ότι και να λέμε στην ουσία πρέπει να απαντήσουμε σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. 

Γιατί κάποιοι ιδιώτες θα αναλάβουν να φροντίζουν τα μονοπάτια; Σε κάτι θα αποβλέπουν κι αυτό δεν είναι η 

πινακίδα. Ο δήμος δεν έχει το προσωπικό για να ελέγξει εάν θα τηρούνται η προϋποθέσεις. Και τέλος αυτό το 

ζήτημα δεν μπορεί να επαφίεται στην καλή θέληση κάποιων που υποτίθεται θα υιοθετήσουν μονοπάτια. Αυτό 

το ζήτημα μπορεί να λυθεί μόνον εάν οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς της, μαζί με τους δήμους, 

διεκδικήσουν τις απαραίτητες κρατικές χρηματοδοτήσεις για να γίνουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Θα 

καταψηφίσουμε».  

 

Ο Βασίλειος Μακροβασίλης, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», 

είπε τα εξής:  «Επειδή σχεδόν καθημερινά περπατώ σ’ αυτά τα μονοπάτια, έχω να δηλώσω στο Σώμα ότι η 

κατάστασή τους είναι δραματική. Η πρόσβαση είναι αδύνατη και η εικόνα που παρουσιάζουν δεν μας τιμά. 

Θέλετε να το πούμε αδυναμία, θέλετε αδιαφορία από πλευράς δήμου, φθάσαμε σ’ αυτή την κατάσταση. Την 

πρόταση του Αντιδημάρχου εγώ θα την ψηφίσω. Ας λειτουργήσει πιλοτικά, ας την παρακολουθήσουμε κι εάν 

δεν δούμε αποτελέσματα εδώ είμαστε να την ξαναδούμε και να την ακυρώσουμε. Με αυτή τη στάσιμη 

κατάσταση δεν αλλάζει κάτι. Αφού δεν μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο, εγώ είμαι σύμφωνος με την πρόταση 

αυτή κι από κει και πέρα θα το δούμε στην πράξη. Αν δεν δουλέψει εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε». 

 

Ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε τα 

εξής:  « Αν έβλεπα κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή ότι έχουμε αυτά τα μονοπάτια, αυτοί είναι οι όροι, που θα γίνει 

η υιοθεσία, αυτός ο κανονισμός θα ισχύσει, έτσι θα δηλώσουν συμμετοχή οι ενδιαφερόμενοι, έτσι θα 

διασφαλισθεί, εγώ θα το ψήφιζα. Είναι πολύ αόριστο. Ας γίνει πιο συγκεκριμένο και ας έρθει στο επόμενο 

δημοτικό Συμβούλιο να το ψηφίσουμε ομόφωνα. Σαν ιδέα είναι καλή, αλλά όχι τόσο αόριστα». 

 

Η Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία, δημοτική Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα 

Εποχή», είπε τα εξής:  «Δεν θέλω να περνάει η ιδέα ότι διαφωνούμε κι ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Αυτό που 

λέω είναι ότι έρχεται ένα κείμενο που αδικεί την πρόταση αυτή. Θεωρώ ότι η διαδικασία έπρεπε να έχει γίνει 

πιο σωστή. Δεν υπάρχουν κανονικά μονοπάτια, δεν υπάρχει δίκτυο μονοπατιών, δεν είναι πιστοποιημένα, δεν 

είναι αναγνωρισμένα ούτε ως διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά και εμείς θέλουμε να τα δώσουμε. Να ξεκινήσουμε 

να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τους διπλανούς δήμους, ένα μέτωπο στην Ανατολική Θεσσαλία και 

να συγκροτήσουμε ένα τουριστικό ολοκληρωμένο προϊόν. Να ζητήσουμε και την συνεισφορά ενός 

Πανεπιστημίου, για να συνταχθεί μια μελέτη. Αυτό λέω κι όχι ότι είμαι αντίθετη στο να δοθούν για υιοθεσία τα 

μονοπάτια. Δεν ψηφίζω γιατί θα κάψουμε ένα θέμα χωρίς να το έχουμε βάλει στη σωστή βάση του». 

 

Ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», είπε τα 

εξής:  «Εγώ θα υπερψηφίσω μόνο και μόνο γιατί τα μονοπάτια είναι γεμάτα παλιούρια και το καλοκαίρι θα 

μας γράφουν οι εφημερίδες. Κατά τα άλλα συμφωνών με την κ. Μπαλταγιάννη». 

 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, είπε τα εξής:  «Πολλές φορές παίρνουμε κάποιες γενικές αποφάσεις 

που στη συνέχεια ειδικεύονται από τα άλλα όργανα του δήμου μας. Υπάρχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η 

οποία μπορεί να ασχοληθεί με λεπτομέρεια, μπορεί να βάλει όρους κλπ. ώστε να διασφαλίζεται η σωστή 

διαδικασία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο πνεύμα της πρότασης και πλην της Λαϊκής 

Συσπείρωσης νομίζω συμφωνούμε όλοι μας. Εφόσον λοιπόν έχουμε την γενική κατεύθυνση πιστεύω ότι πρέπει 

να προχωρήσουμε». 
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Ο Νικόλαος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος και εισηγητής του θέματος, είπε τα εξής: «Μπορεί να είναι και δικό 

μου λάθος που δεν έφερα τον κατάλογο με τις προδιαγραφές, αλλά είναι λεπτομέρειες και δεν το έκανα από 

ασέβεια προς στο Σώμα. Η πρόταση αυτή αποτελεί μια δουλειά 35 χρόνων όχι μόνο στο προσωπικό ή στο 

εταιρικό μου επίπεδο, αλλά σε συνεργασίες μου σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό δεν θεωρώ 

άγουρη τη συζήτησή του.  

Τα μονοπάτια είναι ένα αντικείμενο που το γνωρίζω όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και σαν εθελοντής και σαν 

ορειβάτης από τα 15 χρόνια και μετά. Οι ενδιαφερόμενοι είναι επιχειρηματίες που θέλουν να ενδυναμώσουν 

το προϊόν, αλλά και να αναδείξουν μέσα κι απ’ αυτό τα περίσσεια συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως 

περιοχή.  Οι δήμοι που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά ανά την Ευρώπη δεν καταφέραμε μέχρι σήμερα να 

αναδείξουμε τα μονοπάτια.  

Εμείς σήμερα ως δήμος Αγιάς προσπαθούμε να ανατρέψουμε όλοι αυτή την ιστορία, προσπαθούμε να βγούμε 

μπροστά και να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Ο κόσμος περπατάει σε μονοπάτια που γνωρίζει, ξέρει και 

είναι καθαρά. Η Επιτροπή θα είναι αυτή που θα βάλει τις προδιαγραφές και θα επιβλέπει όλη τη διαδικασία με 

τη συμβολή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Έχουμε μονοπάτια, έχουμε δίκτυο μονοπατιών, αλλά αν 

περιμένουμε να πιστοποιηθούν θα συνεχίσουμε να σερνόμαστε σ’ αυτή την κατάσταση και τα επόμενα χρόνια.  

Προτείνω στην Επιτροπή που θα συμμετάσχω και ο ίδιος, προτείνω αναπληρωτή μου τον Αντιδήμαρχο Πέτρο 

Μπαρμπέρη, τον δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μακροβασίλη με αναπληρωτή του τον Ολύμπιο Αθανάσιο, 

δημοτικό Σύμβουλο». 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 151344/165/18.01.2017 (Β’ 206) απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

με θέμα: «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης 

των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε την υιοθεσία των μονοπατιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγιάς, για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Β. Ορίζουμε την Επιτροπή Παρακολούθησης ως εξής: 

1. Ντάγκας Νικόλαος Αντιδήμαρχος Αγιάς με αναπληρωτή τον Μπαρμπέρη Πέτρος Αντιδήμαρχο 

Αγιάς. 

2. Μακροβασίλης Βασίλειος, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή τον Ολύμπιο Αθανάσιο, δημοτικό 

Σύμβουλο. 

3. Εκπρόσωπος του Ορειβατικού Σύλλογος Λάρισας με τον αναπληρωτή του που θα ορισθούν  με 

έγγραφο του παραπάνω Συλλόγου. 

4. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Υγείας Αγιάς με τον αναπληρωτή του, που θα 

ορισθούν  με έγγραφο του παραπάνω Συλλόγου. 

5. Εκπρόσωπος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Παραλιών Ν. Λάρισας, με αναπληρωτή τον 

εκπρόσωπο  του Δικτύου Ολύμπου – Κισσάβου (ΟΛΚΙΣ), που θα ορισθούν με αντίστοιχα έγγραφα 

των παραπάνω Συλλόγων. 

6. Εθελοντής με γνώση στο αντικείμενο και εμπειρία στον στους ορεινούς όγκους Κισσάβου -

Μαυροβουνίου, ο οποίος θα επιλέγεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή. 

 

Γ. Έργο της Επιτροπής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς, θα είναι: 

1. Η καταγραφή των τοπικών - εθνικών και ευρωπαϊκών μονοπατιών που βρίσκονται στην περιοχή του 

Δήμου Αγιάς για πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές. 

2. Ο σχεδιασμός μονοπατιού που θα διασχίζει ενιαία την περιοχή, θα αξιοποιεί τα υφιστάμενα τοπικά 

μονοπάτια και θα αποτελεί μέρος του μονοπατιού της Π.Ε. Λάρισας με πιθανή ένταξη πιστοποίησης. 
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3. Η εξέταση αναγκών συντήρησης και ιεράρχησης των εργασιών στα υφιστάμενα μονοπάτια. 

4. Η εξέταση προτάσεων για διάνοιξη νέων τοπικών μονοπατιών και διάδρομων. 

5. Η γνωμοδότηση για τυχόν μελέτες διάνοιξης και συντήρησης μονοπατιών και διάδρομων. 

6. Η προεκτίμηση και πρόταση οικονομικής δαπάνης για εργασίες συντήρησης και κατασκευής κ.λ.π. 

7. Η σύνταξη προτάσεων για την προβολή και διαφήμιση πεζοπορικών ποδηλατικών και ορειβατικών 

μονοπατιών. 

8. Η σύνταξη προτάσεων για προγράμματα επιχορήγησης και δικτύωσης. 

9. Να θέτει τις προϋποθέσεις για την υιοθεσία των τοπικών μονοπατιών και την δημοσιοποίηση αυτής 

της προσπάθειας. 

10. Να ορίζει τις δεσμεύσεις του αναδόχου του μονοπατιού. 

11. Να ελέγχει την διαδικασία καλής εφαρμογής της πιθανής υιοθεσίας. 

12. Να συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκομένους, με βάση τη νομοθεσία και τις υπουργικές 

αποφάσεις. 

 

Καταψήφισαν οι: Αγγελάκας Ιωάννης (επικεφαλής), Αναστασίου Ιωάννης, Γαλλής Γεώργιος, Κορδίλας 

Δημήτριος, Καφετσιούλης Απόστολος, Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, 

δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», για τους λόγους που προαναφέρονται. 

 

Καταψήφισαν οι: Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» , για τους λόγους που προαναφέρονται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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