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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

68/2016 

από το πρακτικό της 6
ης

/ 26.04.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 8
ο
 :  Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για την αναδάσωση έκτασης, με σκοπό την 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που αφορά το έργο «Δρόμος Ανατολή-

Μεγαλόβρυσο-Μελιβοία» και για άλλες τυχόν επεμβάσεις που θα χρειαστούν αναδάσωση. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 26 Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 3365/22.04.2016 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. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Καλαγιάς Γρηγόριος 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κούκας Γεώργιος 9. Μάρκου Σωτήριος 

10. Μασούρας Γεώργιος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Ριζούλης Στέφανος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Σμυρλής Βασίλειος 15. Σουλιώτης Θεόδωρος 

16. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

17. Αναστασίου Ιωάννης 18. Αράπης Χρήστος 

19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 20. Ζιούλη Αναστασία 

21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Μπεϊνάς Αντώνιος 24. Ολύμπιος Αθανάσιος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε 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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 

 

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 8
ο
 :  Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς για την αναδάσωση έκτασης, με σκοπό την 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που αφορά το έργο «Δρόμος Ανατολή-

Μεγαλόβρυσο-Μελιβοία» και για άλλες τυχόν επεμβάσεις που θα χρειαστούν αναδάσωση. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 8 του ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. του άρθρου 45  του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 36 του Ν.4280/2014. ........... Κάθε 

επιτρεπτή επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση ή στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της 

παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος 

Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγματος χρήσης και υποχρεωτικής αναδάσωσης ή 

δάσωσης έκτασης ίδιου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση. Η έκταση αυτή πρέπει 

να βρίσκεται στην ίδια περιοχή ή σε όμορη αυτής, ελλείψει δε έκτασης εντός της ιδίας διοικητικής 

ενότητας ή όμορης αυτής, σε άλλη που θα υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία. Η αναδάσωση ή 

δάσωση διενεργείται από τον δικαιούχο της επέμβασης, με δαπάνες του και επί τη βάσει σχετικής 

μελέτης, που καταρτίζεται με επιμέλειά του και εγκρίνεται από τη δασική υπηρεσία.  

 

Και έχοντας υπόψη: 

1. το  έγγραφο με αριθμ. 511/41440/7-3-2015 του Δασαρχείου Αγιάς “Προτεινόμενες εκτάσεις για 

αναδάσωση” 

2. την  απόφαση του τοπικού συμβουλίου Μεταξοχωρίου. 

 

Εισηγούμαστε ότι: Συμφωνούμε με την αναδάσωση   έκτασης 100,00 στρεμμάτων και πλέον που βρίσκονται 

στην θέση “Άγιος Ευστάθιος”, και θέση “Πλάκα” της Τ.Κ Μεταξοχωρίου για την αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος που αφορά το έργο “Δρόμος Ανατολή-Μεγαλόβρυσο-Μελιβοία” , και για άλλες τυχόν 

επεμβάσεις που θα χρειαστούν αναδάσωση». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση της Αντιδημάρχου Χριστίνας Γιαννουλέα, 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4280/2014 (Α΄159): «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 

πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», 

- το με αριθμό πρωτοκόλλου 511/41440/7-3-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Αγιάς με θέμα: 

«Προτεινόμενες εκτάσεις για αναδάσωση», 

- την  υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου, 

- τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου, 

- την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Γνωμοδοτούμε θετικά ως προς την αναδάσωση έκτασης 100,00 στρεμμάτων και πλέον που βρίσκονται 

στις θέσεις «Άγιος Ευστάθιος» και «Πλάκα» της Τοπικής Κοινότητας Μεταξοχωρίου, με σκοπό την 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος που αφορά το έργο: «Δρόμος Ανατολή-Μεγαλόβρυσο-

Μελιβοία», και για άλλες τυχόν επεμβάσεις που θα χρειαστούν αναδάσωση. 

 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 68/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


