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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.11.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 12348 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

191/2019 
από το πρακτικό της 13ης/ 20.11.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 2ο : Έγκριση Μελέτης Σημειακής Τροποποίησης του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ευρυμενών. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 20.11.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

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

12174/16.11.2019 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. Αλεξανδρίδου Βασιλική 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κατσιάβας Αστέριος 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 11. Μπαρμπέρης Πέτρος 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σωτηρίου Βασίλειος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσιαγκάλης Νικόλαος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αγγελάκας Ιωάννης 24. Ευσταθίου Ηλίας 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Κασίδας Ιωάννης 

27. Κρανιώτης Ευάγγελος  

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), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Τζίκας 

Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

Θέμα 2ο : Έγκριση Μελέτης Σημειακής Τροποποίησης του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ευρυμενών. 

 

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

εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 7722/Γ’ΠΕΠ/05 απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ένταξη της Μελέτης: 

«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ. Ευρυμενών» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Θεσσαλίας 2000-2006 στο Μέτρο 3.2 «Αστικές Παρεμβάσεις. Στην 

συνέχεια με την υπ’ αριθμ.105/06 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ευρυμενών έγινε 

η ανάθεση της μελέτης κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με το Ν. 3316/2005 και υπογράφηκε η με 

αρ. πρωτ. 4866/13-10-06 σχετική σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του πρώην Δήμου Ευρυμενών. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 926/48903/2014 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας  (ΦΕΚ 149/Τευχος ΑΑΠ/16-5-2014) εγκρίθηκε η Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ευρυμενών 

Δήμου Αγιάς.  

 

Στην εν λόγω εγκεκριμένη Μελέτη προβλέπεται η οργάνωση των χρήσεων γης και η προστασία του 

περιβάλλοντος της Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς, όπως φαίνεται στο Χάρτη Π.2 κλίμακας 1:25.000 του 

ΦΕΚ 149/ΑΑΠ/2014, καθορίζονται οι Οικιστικές Περιοχές (ΟΠ), οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

και οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) εκ των οποίων η πρώτη ΠΕΠΔ διακρίνεται 

σε 2 υποενότητες. 

 

Ειδικότερα, η ΠΕΠΔ 1: Λοιπής Γεωργικής Γης περιλαμβάνει την γεωργική γη που βρίσκεται διάσπαρτη 

στη Δ.Ε. Ευρυμενών για την οποία δεν προβλέπονται ειδικότεροι περιορισμοί. Στη συγκεκριμένη ζώνη 

καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, όπως ορίζονται από το Π.Δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 

270/ Δ'/85). Συγκεκριμένα προβλέπονται: Δόμηση: εκτός σχεδίου Π.Δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/85) 

Αρτιότητα - κατάτμηση: 4 στρ., εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία και τις ειδικές απαιτήσεις των επί μέρους χρήσεων. Επιτρεπόμενες χρήσεις: Μικτές γεωργικές, 

κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης γεωργικών 

προϊόντων, δεξαμενές, θερμοκήπια κ.λπ.: οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης της επιτρεπόμενης χρήσης 

είναι αυτές της εκτός σχεδίου δόμησης, άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 24.05. 85 (ΦΕΚ 270/Δ'/85), εγκαταστάσεις 

μεταποιητικών μονάδων (αγροτοβιομηχανικές) χαμηλής όχλησης που αφορούν δραστηριότητες του 

Πρωτογενούς τομέα. Για τη συγκεκριμένη χρήση εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 4 του Π.Δ. 24.05. 85 

(ΦΕΚ 270Δ'/85), κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις υπαίθριας 

αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις αναψυχής), σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του Π.Δ. 24.05.85 (ΦΕΚ 

270/Δ'/85), κατοικία και αγροτουριστικά καταλύματα. 

Η δεύτερη υποενότητα της ΠΕΠΔ-1 είναι η ΠΕΠΔ 1-Β. Περιοχές Μικτών Γεωργικών και Δασικών 

Εκτάσεων που ορίζεται από τον οδικό άξονα «Κόμβος Αυτοκινητοδρόμου - Ομόλιο - Στόμιο - Καρίτσα - 

Κόκκινο Νερό μέχρι τα όρια της Ζώνης «ΠΕΠ Δασών και Δασικών Εκτάσεων». Αφορά τις περιοχές μικτών 

γεωργικών και δασικών χρήσεων που – σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ – κρίθηκαν ως οι πλέον πρόσφορες, 

πέραν των αμιγώς γεωργικών χρήσεων, και για ανάπτυξη τουριστικών μονάδων. 
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Επειδή:  

I. το ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών συντάχθηκε στο πλαίσιο του Άρθρου 4 (ΦΕΚ 

149/ΑΑΠ/2014) σύμφωνα με το οποίο καταρτίσθηκε και ο πίνακας ενεργοποίησής του καθώς 

και η απόφαση του αναλυτικού καταλόγου με τις προτεινόμενες μελέτες πολεοδόμησης και τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς. 

II. το θεσμικό πλαίσιο των κατευθύνσεων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας (Ειδικό Πλαίσιο για 

τον Τουρισμό) έχει κριθεί αντισυνταγματικό και δεν ισχύει μέχρι την έγκριση νέου, άρα αυτή τη 

στιγμή για τον κλάδο του Τουρισμού δεν ισχύει τίποτα πέραν του γενικού Θεσμικού 

Πλαισίου. 

III. ο πολεοδομικός σχεδιασμός των οικισμών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του ΣΧΟΟΑΠ Ευρυμενών 

δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα με αποτέλεσμα οι οικισμοί αυτής της Δημοτικής Ενότητας και 

περισσότερο απ’ όλους το Στόμιο μαζί με την ευρύτερη περιοχή του, να υφίσταται ακόμη πιο 

έντονα τις εποχικές πιέσεις που είχαν εντοπισθεί και καταμετρηθεί στα Α’ και Β’ Στάδια του 

Σχεδίου. 

IV. το Στόμιο, με την ολοκλήρωση των νέων οδικών προσβάσεων και με δεδομένο ότι αποτελεί 

σημαντικό παραλιακό κέντρο για την υποστήριξη του μόνιμου καθώς και των εποχικών 

πληθυσμών που συρρέουν κατά τις παραθεριστικές περιόδους, εξακολουθεί να εγκλωβίζεται 

στο οριοθετημένο τμήμα του σύμφωνα με το ΦΕΚ 424/τ.Δ΄/30-04-1986. 

V. το θεσμικό πλαίσιο για τις τουριστικές επιχειρήσεις από την περίοδο σύνταξης του ΣΧΟΟΑΠ (2006 

– 2007) έχει ήδη αναθεωρηθεί (ν. 4276/14) 

VI. στο ΣΧΟΟΑΠ προβλέπεται ότι οι δεσμεύσεις του είναι ασφαλείς μόνο για την πρώτη 5ετία 

δεδομένου ότι μετά το πέρας αυτής οφείλει να γίνει επαναξιολόγηση της μέχρι τότε πορείας 

εφαρμογής του ΣΧΟΟΑΠ. Λαμβάνοντας υπόψη τη μετάβαση από την 3η στην 4η 

Προγραμματική Περίοδο και το γεγονός ότι η υλοποίηση του ΕΣΠΑ κατά την περίοδο σύνταξης 

του παρόντος ΣΧΟΟΑΠ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ενεργοποίησης, επιβάλλεται ο 

επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων μετά την ως άνω πενταετία. 

απαιτείται η επεναξέταση συγκεκριμένων ρυθμίσεων και δεσμεύσεων οι οποίες λόγω των εξελίξεων 

έμειναν έωλες, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι όροι για την διευκόλυνση της οικονομικά ορθολογικής 

και περιβαλλοντικά αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. 

 

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, ο «αγροτουρισμός» είναι μια ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου η οποία 

συνδέεται με την αγροτική παραγωγή, τις ασχολίες, τα προϊόντα, την κουζίνα και την γαστρονομία των 

αγροτικών περιοχών καθώς και την παροχή των στοιχειωδών υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε 

χώρους ενοποιημένους με αγροτικές εγκαταστάσεις. 

 

Όμως, ενόψει και της μακράς περιόδου δημοσιονομικής ανασφάλειας και με δεδομένο ότι ο Τουρισμός 

αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας η συμβολή του οποίου στην 

βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας καθώς και στην προσέλκυση επενδύσεων είναι 

ιδιαιτέρως σημαντική, απαιτείται εξειδίκευση των ειδικών δεσμεύσεων οι οποίες εκ παραδρομής δεν 

διατυπώθηκαν κατά την περίοδο σύνταξης του ΣΧΟΟΑ ΔΕ Ευρυμενών. 

 

Συγκεκριμένα, στο τέλος της παραγράφου με τίτλο «Υποενότητες της Ζώνης ΠΕΠΔ 1» και ειδικότερα στο 

τέλος της παραγράφου «ΠΕΠΔ 1−Β. Περιοχές Μικτών Γεωργικών και Δασικών Εκτάσεων», στην φράση 

«…Οι εκτάσεις αυτές κρίνονται ως οι πλέον πρόσφορες, πέραν των αμιγώς γεωργικών χρήσεων, και για 

ανάπτυξη οικοτουριστικών – αγροτουριστικών μονάδων…» προστίθεται η φράση «…καθώς και μη κύριων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων, κατά το άρθρο 1, παρ. β του ν.4276/14 (ΦΕΚ 155/Α/2014)». 

 

Κατά τα λοιπά, ο Χάρτης Π2 του ΦΕΚ 145/ΑΑΠ/2014 δεν αναθεωρείται ως προς το περιεχόμενο, ούτε 

και οι υπόλοιποι χάρτες που συνοδεύουν το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ, ούτε το υπόλοιπο κείμενό του. 

 

Στόχος της προσθήκης αυτής – ειδικά για την περιοχή του Ομολίου και του Στομίου – είναι να μπορούν να 

ιδρυθούν σύγχρονα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, συμβατά με την περιοχή, προκειμένου να 

παραλάβουν την αυξημένη τουριστική ζήτηση που καταγράφεται κατ’ έτος από τον Μάϊο μέχρι τον 

Νοέμβριο. Πρόκειται για μια τουριστική κίνηση η οποία συμβαδίζει με τις θετικές επιδόσεις που 
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καταγράφει ο κλάδος και που μπορεί ως ένα βαθμό να καθορίσει τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, να 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τους άλλους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας στο 

Δήμο Αγιάς. 

 

Η ανάπτυξη σύγχρονων ξενοδοχειακών καταλυμάτων υψηλών προδιαγραφών κρίνεται απαραίτητη 

δεδομένου ότι ο Τουρισμός αναπτύσσεται μεν, αλλά μέσα σε μια παγκόσμια, άκρως ανταγωνιστική και 

ευμετάβλητη αγορά μέσα στην οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται απλά μέσα στο εθνικό 

περιβάλλον αλλά σε ένα διεθνές χρηματιστήριο τουριστικών προορισμών, στο οποίο συνεχώς τα δεδομένα 

αλλάζουν και επηρεάζονται από τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς. 

 

Όμως η ορολογία με την οποία διατυπώθηκε στο ΣΧΟΟΑΠ ο τύπος των τουριστικών μονάδων 

(«οικοτουριστικές - αγροτουριστικές») είναι παρωχημένος και δεν έχει ενεργοποιηθεί, ούτε έχει 

εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την ενεργοποίησή του. 

 

Για το λόγο αυτό προτείνεται η προσθήκη – διευκρίνηση – της παραγράφου με τίτλο «Υποενότητες της 

Ζώνης ΠΕΠΔ 1» και ειδικότερα στο τέλος της παραγράφου «ΠΕΠΔ 1−Β. Περιοχές Μικτών Γεωργικών και 

Δασικών Εκτάσεων», στην φράση που λέει «…Οι εκτάσεις αυτές κρίνονται ως οι πλέον πρόσφορες, 

πέραν των αμιγώς γεωργικών χρήσεων, και για ανάπτυξη οικοτουριστικών – αγροτουριστικών 

μονάδων…» να προστεθεί η φράση «…καθώς και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, κατά το 

άρθρο 1, παρ. β του ν.4276/14 (ΦΕΚ 155/Α/2014)». 

 

Κατόπιν, των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

➢ Τις διατάξεις του Ν.2508/97 (ΦΕΚ-124/Α/97) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 

οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις», 

➢ Τις διατάξεις του Ν.2742/99 (ΦΕΚ-207/Α/99) «Χωροταξικός σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και 

άλλες διατάξεις», 

➢ Τις διατάξεις του Ν.1337/13 (ΦΕΚ-33/Α/1983) «Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη», 

➢ Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ-128/Α/08), 

➢ Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) 

Θεσσαλίας (ΦΕΚ-1484/Β/03),  

➢ Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (Ε.Π. ΑΠΕ) (ΦΕΚ-

2464/Β/2008), 

➢ Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία και της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (Ε.Π. Βιομηχανίας) (ΦΕΚ-

151/ΑΑΠ/13-04-2009),  

➢ Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (Ε.Π. Τουρισμού) (ΦΕΚ-1138/Β/11-06-

2009), 

➢ Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες 

και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (Ε.Π. Υδατοκαλλιεργειών) 

(ΦΕΚ-2505/Β/11), 

➢ Το άρθρο 2 του Ν. 3852/10, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην Δήμος Ευρυμενών αποτελεί πλέον την 

Δ.Ε. Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ίδιου νόμου 

➢ Την υπ’ αριθμ. 926/48903/2014 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας  (ΦΕΚ 149/Τευχος ΑΑΠ/16-5-2014) εγκρίθηκε η Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. 

Ευρυμενών Δήμου Αγιάς  

➢ Το Μελέτη Σημειακής Τροποποίησης του Εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ευρυμενών Δήμου Αγιάς  

➢ Το γεγονός ότι από την ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ (έγκριση Β’ Σταδίου) μέχρι σήμερα έχουν 

παρέλθει 12 έτη ενώ από την έγκρισή του έχει παρέλθει 5ετία.  

➢ Την με αριθμ. 10/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης της Μελέτης 

Σημειακής Τροποποίησης του Εγκεκριμένου «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Ευρυμενών Δήμου Αγιάς». 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 10/2019 απόφασή της εισηγείται: να 

εγκρίνετε την Μελέτη Σημειακής Τροποποίησης του Εγκεκριμένου «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Ευρυμενών Δήμου Αγιάς». 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω  

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε την Μελέτη Σημειακής Τροποποίησης του Εγκεκριμένου «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Ευρυμενών Δήμου Αγιάς», που συντάχθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας. 

 

Καταψήφισε ο Σωτηρίου Βασίλειος, δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 191/2019. 
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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