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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6ης/ 15-6-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 25ο:

Γνωμοδότηση ως προς τη θέση που πρόκειται να χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης
κτηνοτροφικής μονάδας στην τοποθεσία «Λιβάδι» της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίνης.

Στην Αγιά, σήμερα 15 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 5785/10-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 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 το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 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. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 1
11. Μάρκου Σωτήριος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Τσιώνης Αστέριος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
Απόντες
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Ζιούλη Αναστασία
25. Κούκας Γεώργιος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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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 κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης),
Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και
Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
κ. Δημήτριος Παπακώστας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 25ο:

Γνωμοδότηση ως προς τη θέση που πρόκειται να χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης
κτηνοτροφικής μονάδας στην τοποθεσία «Λιβάδι» της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίνης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς
την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίνης στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κα Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Το Δασαρχείο Αγιάς με το υπ’ αριθμ. 101/14772/8-5-2015 έγγραφό του μας γνωστοποίησε ότι ο ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σωτηρίου, κάτοικος Μαρμαρίνης, υπέβαλε αίτημα στην υπηρεσία του για εγκατάσταση
ποιμνιοστασίου σε δημόσια χορτολιβαδική έκταση στην θέση Λιβάδι ΤΚ Μαρμαρίνης, ΔΕ Λακέρειας,
εκτάσεως 2.136, 00τμ σύμφωνα με το συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου
Καλιαμπού.
Προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στην άδεια επέμβασης για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου απαιτείται
μεταξύ άλλων και η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα εάν υπάρχουν λόγοι δεσμευτικοί ή
όχι για την χορήγηση της εν λόγω άδειας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
- του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010
- του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και τις ισχύουσες
τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους αυτού.
- του Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες
διατάξεις» και τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους αυτού.
Και έχοντας υπόψη:
- την υπ’ αριθμ. 3 /2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίνης,
- το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, καλείται να γνωμοδοτήσει με απόφαση του, σχετικά με τη θέση
που πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια επέμβασης για την εγκατάσταση της ανωτέρω κτηνοτροφικής μονάδας
από τον οικείο δασάρχη.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να: γνωμοδοτήσουμε θετικά σχετικά με την άδεια επέμβασης για την
εγκατάστασης ποιμνιοστασίου στην δημόσια χορτολιβαδική έκταση στην θέση «Λιβάδι» ΤΚ Μαρμαρίνης, ΔΕ
Λακέρειας, εμβαδού 2.136,00τμ σύμφωνα με το συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού
Γεωργίου Καλιαμπού υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία του
περιβάλλοντος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν από την αρμόδια Υπηρεσία
Περιβάλλοντος και ότι η άδεια εγκατάστασης θα εκδοθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ορίζει η
νομοθεσία».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Χριστίνας Γιαννουλέα,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/7-6-2010 ,
- τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και
τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους αυτού,
- τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και
άλλες διατάξεις» και τις ισχύουσες τροποποιήσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους αυτού,
- το υπ’ αριθμ. 101/14772/8-5-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 3 /2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίνης,
- τη θετική ψήφο του Πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας Μαρμαρίνης,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την άδεια επέμβασης για την εγκατάστασης ποιμνιοστασίου στην δημόσια
χορτολιβαδική έκταση στην θέση «Λιβάδι» ΤΚ Μαρμαρίνης, ΔΕ Λακέρειας, εμβαδού 2.136,00τμ, σύμφωνα
με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Καλιαμπού, υπό την
προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους
περιβαλλοντικούς όρους που θα εγκριθούν από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και ότι η άδεια
εγκατάστασης θα εκδοθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που ορίζει η νομοθεσία.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 114/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

