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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µήνα Απριλίου  του έτους 2014 
και ώρα 15.00 µ.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 221/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 221 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
8/15-4-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
     Αριθµ.Πρωτ.:11047/29-4-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

      Παροχή σύµφωνης γνώµης για διατήρηση κτηνοτροφικών µονάδων στην 
Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου. 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και 

ώρα 13.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 9971/11-4-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αναστασίου Απόστολος  14) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 

2) Γούλας Σωτήριος  15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 

3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  16) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Κωτούλας Φίλιππος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 4) Μαρκινός Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  18) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

8) Μουζιούρας Νικόλαος  21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Ντελής Ιωάννης 

9) Μπατζιάκας Βασίλειος  22) Αρχοντής ∆ηµήτριος 9) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος  23) Τσαντήλας Βασίλειος  

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα   24) Χάρµπας Θωµάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

12) Παπαγεωργίου Σταύρος    

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε παροχή σύµφωνης γνώµης για 
διατήρηση κτηνοτροφικών µονάδων στην Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 

1. Την υπ΄αριθµ.3071/6-2-2014  αίτηση των κ.κ  Ηλία Νικολάου του Λάµπρου και Λάµπρου 
Νικολάου του Ηλία  η οποία έχει ως εξής: 
“Προκειµένου να λάβουµε άδεια εγκατάστασης από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής, της Π.Ε Καρδίτσας, µε βάση το νέο Νόµο 4056/12-03-2012, που αναφέρεται 
σε ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, όλες οι  
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που από την έναρξη ισχύος του παραπάνω αναφερόµενου 
νόµου (4056/2012): 1) λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης  2)που είναι εγκατεστηµένες 
χωρίς άδεια σε δάση, δασικές ή δηµόσιες εκτάσεις 3) που έχει διακοπεί η λειτουργία τους 
4)που οι κτιριακές εγκαταστάσεις, έχουν χαρακτηριστεί σαν αυθαίρετες, υποχρεούνται να 
λάβουν άδεια εγκατάστασης από την Υπηρεσία (∆ΑΟΚ της ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ) εντός τριών (3) 
ετών από την ισχύ του παρόντος νόµου (µέχρι 12-3-2015) 
Ηµείς στο δ.δ Ξινονερίου του ∆ήµου Καρδίτσας και στη θέση “Βαλοµάντρι” έχουµε 
ποιµενικές εγκαταστάσεις και σε έκταση έξι(6) στρεµµάτων (τρία στρέµµατα ο καθένας) 
χωρίς άδεια της δηµόσιας αρχής χρονολογούµενες πριν το έτος 1955 από τον πατέρα µας 
και πάππο Λάµπρο Νικολάου, η δε έκταση εκρίθη αναδασωτέα και ανήκει εις την τέως 
Κοινότητα Ξινονερίου, νυν δ.δ ∆ήµου Καρδίτσας. 
Παρακαλούµε να µας παραχωρήσετε την ανωτέρω έκταση, µε οιανδήποτε ενοχική σχέση, 
οίον µίσθωση, χρησιδάνειο κλπ προκειµένου να νοµιµοποιηθούν οι ποιµενικές εγκαταστάσεις 
µας (σταύλοι, αποθήκες, µαντριά,κλπ) η δε διάρκεια είναι αορίστου χρόνου. 
 Ειρήσθω δε ότι, προ δεκαετίας και πλέον, ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Μητροπόλεως, µας 
χορήγησε Πιστοποιητικό Ποιµενικών εγκαταστάσεων, χρονολογούµενες πριν το έτος 1955” 
 
2. Την υπ'αριθµ. 1/2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ Ξινονερίου µε την οποία 
οµόφωνα γνωµοδοτεί θετικά για την παραχώρηση κοινοτικής  έκτασης  έξι (6) στρεµµάτων 
από τρία στρέµµατα ο καθένας,  για τη νοµιµοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
(ποιµνιοστάσιο), που βρίσκεται και λειτουργεί στην  Τ.Κ Ξινονερίου  στη θέση “Βαλοµάντρι” 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Νοµικό Τµήµα του ∆ήµου 
Καρδίτσας 
 
3. Την εισήγηση του αρµοδίου τµήµατος του ∆ήµου Καρδίτσας , η  οποία έχει ως εξής: 
      ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
     Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3399/2005 ορίζονται τα εξής: “Με απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας µπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση, 
χωρίς την επιβολή προστίµου, αυθαίρετα κτίσµατα ή κτιριακές εγκαταστάσεις 
κτηνοπτηνοτροφικών µονάδων που έχουν ανεγερθεί µέχρι την 20-3-2003, εφόσον εκδοθεί 
για τις µονάδες αυτές απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 
11014/703/φ.104/14-3-2003 (ΦΕΚ 332 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων ή απόφαση του οικείου Νοµάρχη, σύµφωνα µε την 
περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υπ'αριθ. Υιβ/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 
343 Β') απόφασης των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και  
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων. Η απόφαση έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων, καθώς και η απόφαση του οικείου Νοµάρχη, εκδίδονται ύστερα από 
βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για 
το έτος ανέγερσης των µονάδων και βεβαίωση της οικείας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας για τις 
επιτρεπόµενες χρήσεις γης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Στις περιπτώσεις αυτές 
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έχουν επίσης εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 1512/1985, 
όπως ισχύει για τη σύνδεση µε κάθε είδους δίκτυα κοινής ωφέλειας”. 
     Σε εκτέλεση της συγκεκριµένης διάταξης εκδόθηκαν οι υπ'αριθµ. Κ.Υ.Α 244203/18-01-
2006 και 331652/27-12-2006 των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και Γεωργίας, µε τις οποίες παρέχεται 
η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων µε τη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση.  
     Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης (ιδιώτης, δηµόσιος φορέας ή Ο.Τ.Α) του γηπέδου των 
αυθαιρέτων κτισµάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοπτηνοτροφικής µονάδας είναι 
διαφορετικός από τον φορέα της µονάδας, η απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση 
εκδίδεται στο όνοµα του ιδιοκτήτη του γηπέδου, στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι η 
εξαίρεση από την κατεδάφιση έχει ισχύ για όσο χρονικό διάστηµα λειτουργεί εκεί  
κτηνοπτηνοτροφική µονάδα, µε την προϋπόθεση να υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση  Αγροτικής 
Ανάπτυξης ή Γεωργίας έγγραφο νόµιµα θεωρηµένο από δηµόσια αρχή (ενδεικτικά: 
παραχωρητήριο, ενοικιαστήριο, χρησιδάνειο, άδεια εγκατάστασης από τη δασική υπηρεσία 
κλπ), όπου αναφέρεται ως επιτρεπόµενη χρήση η κτηνοπτηνοτροφική. 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ 
       Στη συνέχεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 (παράγραφοι 1 – 3) του Ν. 
4056/2012 (ΦΕΚ Α' 52/12-3-2012), “Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις”, σύµφωνα µε τις οποίες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
όλων των κατηγοριών που λειτουργούν χωρίς άδεια υποχρεούνται εντός τριών ετών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου να λάβουν άδεια εγκατάστασης, καθώς και όσες 
εγκαταστάσεις έχουν χαρακτηριστεί αυθαίρετες δίδεται επίσης τριετής παράταση 
νοµιµοποίησης. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω τριετίας αναστέλλεται η ισχύς διοικητικών 
πράξεων επιβολής προστίµου, κατεδάφισης κλπ.  
    Όµως από τις διατάξεις του Κ.∆.Κ (Ν.3463/2006) και συγκεκριµένα του άρθρου 185 
προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δηµοτικών ακινήτων υπό συγκεκριµένες 
και σαφείς προϋποθέσεις και µόνο προς το ∆ηµόσιο ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα 
τοπικά συµφέροντα, ενώ σε καµία περίπτωση δεν προβλέπεται δωρεάν παραχώρηση 
δηµοτικής ακίνητης περιουσίας προς ιδιώτες. 
     Αντίθετα από τις διατάξεις του νόµου αποκλείεται κατηγορηµατικά ακόµη και η 
απευθείας εκποίηση ή εκµίσθωση δηµοτικής ακίνητης περιουσίας χωρίς την πρότερα 
διεξαγωγή δηµοπρασίας. 
     Επίσης σε σχέση µε τον χαρακτήρα της έκτασης ο οποίος είναι αναδασωτέα έκταση ο 
κτηνοτρόφος έχει υποβάλλει αίτηση στο αρµόδιο ∆ασαρχείο για άρση της απόφασης αφού 
έχει αποκατασταθεί η βλάστηση που προϋπήρχε. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο κτηνοτρόφος 
προκειµένου να ευεργετηθεί από τις διατάξεις του Ν.4056/2012 θα πρέπει να λάβει από τη 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και από το ∆ασαρχείο ανάλογες εγκρίσεις και 
γνωµοδοτήσεις. 
     Με βάση τα ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχοντας ως γνώµονα τη στήριξη των 
προσπαθειών για την ανάπτυξη της τοπικής κτηνοτροφίας δύναται να παράσχει τη σύµφωνη 
γνώµη του: 
• Για την κτηνοτροφική χρήση των δηµοτικών εκτάσεων της περιφέρειας της Τ.Κ 
Ξινονερίου 
• Για την έκδοση της άδειας εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαίρετων 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο όνοµα του ∆ήµου Καρδίτσας για όσο χρόνο 
λειτουργούν οι εγκαταστάσεις αυτές. 
• Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στους 
κτηνοτρόφους. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ έκταση 3 στρεµµάτων 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ έκταση 3 στρεµµάτων 
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4. Την υπ'αριθµ. 81/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την οποία οµόφωνα 
αποφάσισε την παραποµπή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
 
5.  Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα        
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 
 

 αποφάσισε οµόφωνα 
 
   Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του: 
1) Για την κτηνοτροφική χρήση της δηµοτικής έκτασης εµβαδού 6.000,00 τ.µ. στη θέση  
“Βαλοµάντρι” της περιφέρειας  της Τ.Κ Ξινονερίου. 
2) Για την έκδοση της άδειας εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαίρετων 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο όνοµα του ∆ήµου Καρδίτσας για όσο χρόνο 
λειτουργούν οι εγκαταστάσεις αυτές. 
3) Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στους 
κτηνοτρόφους  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ έκταση 3 στρεµµάτων, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ έκταση 3 στρεµµάτων,για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της παρούσας. 
 
                          
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Τσαντήλας, Γιοβάνης και Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη 
συνεδρίαση.                                      
  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 221/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


