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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός απόφασης
97/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 2-5-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 9ο:

Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης των έργων και ευκολιών
αναψυχής του Οργανωμένου Χώρου Δασικής Αναψυχής στη θέση
«Αριόπρινο» του Δημόσιου Δάσους Στομίου. Έγκριση εκμίσθωσης
με δημοπρασία ξύλινου αναψυκτηρίου.

Στην Αγιά σήμερα 2/5/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:30 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 5733/26-4-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του
Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σήμερα 2/5/2012 με τα ίδια ακριβώς θέματα της
ημερήσιας διάταξης, μετά από ενημέρωση του Προέδρου προς τους Δημοτικούς
Συμβούλους και τους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, αφού δεν πραγματοποιήθηκε στις 30/4/2012 λόγω έλλειψης απαρτίας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Βόγιας Δημήτριος
7. Γιάνναρος Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Καψάλης Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
16. Μπελιάς Αντώνιος
17. Ξαφάρας Χρήστος
18. Πατσάς Κυριάκος
19. Σιμούλης Θωμάς
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
22. Στάθης Νικόλαος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τσαγκάλης Αντώνιος
Απόντες
25. Κουτσαντάς Βασίλειος
26. Συρακούλης Γεώργιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 2. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
3. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
4. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου)
5. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
6. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
7. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
8. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
Απόντες
9. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
10. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
11. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου) 12. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
13. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
14. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
15. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου) 16. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Σπανός Ιωάννης και Μπαρτζώκα Αθανασία.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.64/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με τίτλο: «Καθορισμός τρόπου χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων και
επιβολή δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012».
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ»
Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης του Ενιαίου
Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον «ΦοΔΣΑ»
Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Ενιαίου
Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας».
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Έγκριση διάθεσης οικονομικής βοήθειας για τη νοσηλεία άπορου
δημότη της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καλαγιάς Γρηγόριος διαφώνησε ως προς τη συζήτηση
του 2ου και 3ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.
Επίσης και μετά από αίτημα της εισηγήτριας, το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
με τίτλο: «Εξέταση αιτήσεων για παράταση μισθωτικής σχέσης όπου δύναται στους
μισθωτές δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς», αποσύρθηκε από
την ημερήσια διάταξη.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαρούδας Ρίζος και Μαυρογιάννης Αντώνιος
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκουτζουλίκας Γεώργιος αποχώρησε πριν τη
συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα θέματα της συνεδρίασης, ως εξής:
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Θέμα 9ο:

Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης των έργων και ευκολιών
αναψυχής του Οργανωμένου Χώρου Δασικής Αναψυχής στη θέση
«Αριόπρινο» του Δημόσιου Δάσους Στομίου. Έγκριση εκμίσθωσης
με δημοπρασία ξύλινου αναψυκτηρίου.
Ο Πρόεδρος, για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο
Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα που έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:
«Θέτω υπόψη την υπ’ αριθμ. 3880/128186/πέ/16-3-2012 (ΑΔΑ: Β44ΔΟΡ10-24Π)
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας το αποφασιστικό
κομμάτι της οποίας έχει ως εξής:
«Αποφασίζουμε
Α. Εγκρίνουμε την παραχώρηση κατά χρήση, των έργων και ευκολιών αναψυχής του
Οργανωμένου Χώρου Δασικής Αναψυχής στη θέση Αριόπρινο του Δημοσίου Δάσους
Στομίου Λάρισας», στον Δήμο Αγιάς και αναλυτικά ως ακολούθως:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Πέτρινος τοίχος με πεζούλι μήκους πέντε(5,00) τρέχοντα μέτρα.
Ξύλινες αισθητικές περιφράξεις μήκους διακόσια πενήντα τρία (253) τρέχοντα μέτρα.
Πέτρινο πεζούλι μήκους δεκαπέντε (15) τρέχοντα μέτρα.
Πλακόστρωση τριάντα (30) τ.μ.
Ισόγεια παλιά πέτρινη αποθήκη (φύλαξης εκρηκτικών), επί της οποίας ύπερθεν αυτής
υπάρχει κτίσμα ιδίων διαστάσεων από τούβλα και κεραμοσκεπή.
Μεταλλική τσουλήθρα
Μεταλλικός σκελετός από κούνιες
Μεταλλική ψησταριά.
Κτιστή ψησταριά.
Ξύλινο οίκημα 3,5 μ.*11,5 μ. με τζάκι.
Πλακόστρωση γύρω από οίκημα 11,5 μ*6,00 μ
Τραπέζια ξύλινα τρία (3).
Τραπεζόπαγκοι δεκαπέντε (15).
Παγκάκια απλά (ξύλινα) δύο (2).
Πέτρινη βρύση με κεραμοσκεπή 4,5μ*4,00μ.
Πέτρινη σκάλα , σκαλοπάτια δεκατρία (13).
Πέτρινη βρύση.

Β. Η παραχώρηση γίνεται με τους παρακάτω όρους:
 Να εφαρμοστεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του Χώρου Αναψυχής όπως εγκρίθηκε
με την 596/31.3.2005 (ΦΕΚ.269 Β/2005) απόφασή μας και διορθώθηκε με την
1524/13.4.2005 (ΦΕΚ. 579 Β/15.2.2005).
 Ο Δήμος Αγιάς θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την συντήρηση και επισκευή
όλων των κατασκευών και εγκαταστάσεων που υπάρχουν στο χώρο αναψυχής,
ώστε μετά την λήξη της παραχώρησης να βρίσκεται όπως τον παρέλαβε.
 Ο χώρος θα πρέπει να διατηρείτε καθαρός. Η καθαριότητα και η αποκομιδή των
απορριμμάτων είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου.
 Ο Δήμος Αγιάς έχει το δικαίωμα να εκμισθώσει το υπάρχον ξύλινο οίκημα για την
λειτουργία του αποκλειστικά ως αναψυκτηρίου και σύμφωνα πάντα με τους όρους
που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας.
 Στην περίπτωση που η Δασική Υπηρεσία χρειασθεί τον χώρο και το οίκημα για
υπηρεσιακές ανάγκες, στα πλαίσια της Δασικής Πολιτικής της, δύναται να γίνει
άρση της παραχώρησης μετά από συνεννόηση και χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
 Η ανωτέρω παραχώρηση ισχύει για πέντε (5) χρόνια και δύναται να ανανεωθεί
μετά από αίτημα του Δήμου.
 Το Δασαρχείο Λάρισας καθίσταται υπεύθυνο για την ανάκληση της παραχώρησης
στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις εκ μέρους του Δήμου Αγιάς.
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Γ. Το Δασαρχείο Λάρισας παρακαλείται:
 να επιδώσει την παρούσα στο Δήμο Αγιάς με αποδεικτικό, αντίγραφο του
οποίου θα μας υποβάλει να προβεί στην παράδοση της χρήσης των έργων και
ευκολιών αναψυχής με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης –
παραλαβής που θα κοινοποιηθεί και στην υπηρεσία μας».
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε:
1. για την αποδοχή παραχώρησης της χρήσης των έργων και ευκολιών αναψυχής του
Οργανωμένου Χώρου Δασικής Αναψυχής στη θέση «Αριόπρινο» του Δημόσιου
Δάσους Στομίου και
2. για την εκμίσθωση με δημοπρασία του ξύλινου αναψυκτηρίου μέχρι τη λήξη της
παραχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του Δημάρχου,
 την υπ’ αριθμ. 3880/128186/πέ/16-3-2012 (ΑΔΑ: Β44ΔΟΡ10-24Π) απόφαση της
Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
 τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Αποδέχεται την παραχώρηση της χρήσης των έργων και ευκολιών αναψυχής του
Οργανωμένου Χώρου Δασικής Αναψυχής στη θέση «Αριόπρινο» του Δημόσιου
Δάσους Στομίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3880/128186/πέ/16-3-2012 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Β. Εγκρίνει την εκμίσθωση του ξύλινου οικήματος που βρίσκεται εντός του
Οργανωμένου Χώρου Δασικής Αναψυχής στη θέση «Αριόπρινο» του Δημόσιου
Δάσους Στομίου για την λειτουργία του αποκλειστικά ως αναψυκτηρίου, σύμφωνα με
τον Κανονισμό Λειτουργίας του χώρου.
Γ. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981, τους όρους της οποίας θα καθορίσει
η Οικονομική Επιτροπή.
Δ. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, που
έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ.40/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 270/1981, η
περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα
Λάρισας «Ελευθερία».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

