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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

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

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 25.02.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 1934 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

39/2020 
από το πρακτικό της 3ης/ 24.02.2020 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  14ο : Υποβολή αίτησης στήριξης στο μέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης: «Εφαρμογή 

βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της 

καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» και ένταξη της στο υπό εκπόνηση 

επιχειρησιακό πρόγραμμα 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
ΑΔΑ: ΨΟΒΥΩ6Ι-2ΔΑ
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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  14ο : Υποβολή αίτησης στήριξης στο μέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020 της πράξης: «Εφαρμογή 

βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της 

καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς» και ένταξη της στο υπό εκπόνηση 

επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ευάγγελος Κρανιώτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Η Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

δημοσίευσε την αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/30-10-2019 Πρόσκληση με τίτλο: «Πρόληψη 

ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» 

Υπομέτρο 8.3 του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στην Βελτίωση της 

Βιωσιμότητας των Δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την οποία 

καλεί τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους: 

Δημόσιες Υπηρεσίες 

Α) Δασικές Υπηρεσίες 

Β) Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους 

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο 

πλαίσιο του Μέτρου 8, Υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση 

έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών. Ως τέτοιες ορίζονται οι πυρκαγιές, οι παθογόνοι οργανισμοί και τα 

πλημμυρικά φαινόμενα.  

  

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1) τις διατάξεις του άρθρου 75, παράγραφος 13 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114/30-06-2006). 

2) Την αριθμ. 11625/69354/23-06-2011 (ΦΕΚ Β1584/30-06-2011) Απόφαση της γενικής Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας Δ. Αγιάς» 

3) Τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημόσιες 

Συμβάσεις. 

4) Τις διατάξεις του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγιάς έχει στην ιδιοκτησία του δασικές εκτάσεις (Δημοτικά δάση) όπως αυτό 

αποδεικνύεται από τους τίτλους κυριότητας (Αποφάσεις Υπουργών – Νομαρχών, κλπ)  

εισηγούμαι να εγκρίνετε με απόφασή σας: 

1. Την υποβολή της πρότασης/πράξης στο Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020 με τίτλο: 

«Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της 

καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς». 

2. Την δέσμευση, για την ένταξη της πρότασης/πράξης με τίτλο: ««Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης 

του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου 

Αγιάς» στο υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δ. Αγιάς δεδομένου ότι η σκοπιμότητα της 

προτεινόμενης πράξης είναι η πρόληψη ζημιών στα δάση από τις πυρκαγιές και αποτελεί προτεραιότητα 

για τον Δήμο Αγιάς. 

3. Βεβαιώνει ότι ο Δήμος Αγιάς έχει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό (ΤΕ Δασοπόνο) για την 

υλοποίηση της εν λόγω πράξης. 
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

Ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», ανέφερε τα 

εξής: «Καταρχήν θα πω ότι θα το ψηφίσω. Έχω την άποψη ότι η ευθύνη της αντιμετώπισης τέτοιων θεμάτων 

πρέπει να ανήκει στο Κράτος. Τέτοια θέματα δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζονται εύκολα με τοπικές δράσεις. 

Φανταστείτε να κάνουμε εμείς ότι πρέπει και οι διπλανοί δήμοι να μην κάνουν το ίδιο. Θεωρώ ότι το Κράτος, 

με τα Πανεπιστήμια, με το ΕΘΙΑΓΕ και τους επιστήμονες τους, πρέπει να έχει τον κύριο λόγο. Μακάρι να 

βρεθούν κι άλλοι πάνω από μας να αναλάβουν τη διαχείριση αυτής της δράσης. Ωστόσο την προσπάθεια αυτή 

τη δήμου μας θα την ψηφίσω». 

 

 

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 με αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/30-10-2019 Πρόσκληση της Γενικής Δ/νσης Δασών 

& Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

1. Εγκρίνουμε την υποβολή της πρότασης/πράξης στο Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014-2020 με 

τίτλο: «Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα 

της καστανιάς) στα δημοτικά δάση του Δήμου Αγιάς». 

 

2. Δεσμευόμαστε για την ένταξη της πρότασης/πράξης με τίτλο: ««Εφαρμογή βιολογικής 

καταπολέμησης του εντόμου DRYOCOSMUS KURIPHILUS (Σφήκα της καστανιάς) στα δημοτικά 

δάση του Δήμου Αγιάς» στο υπό εκπόνηση Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δ. Αγιάς δεδομένου ότι η 

σκοπιμότητα της προτεινόμενης πράξης είναι η πρόληψη ζημιών στα δάση από τις πυρκαγιές και 

αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Αγιάς. 

 

3. Βεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Αγιάς έχει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό (ΤΕ Δασοπόνο) για την 

υλοποίηση της εν λόγω πράξης. 

 

4. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

ΑΔΑ: ΨΟΒΥΩ6Ι-2ΔΑ
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