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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 4/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 16 του μήνα Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2139/12-03-20  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  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, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  15. Τσεργάς Κων/νος 

2. Μητσογιάννης νικ.  16.  Ζησάκη Ξανθή 

3. Νικολάου Γεώργιος  17.  Διψάνας Αχιλλεύς  

4. Ζαρδούκας Κων.  18.  Σαϊτης Αστέριος 

5. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Τσούγιας Χρήστος 

6. Κρικώνης Χρ.  20. Αργυρίου Ιωάννης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   21. Καρατέγος Μιχάλης 

8. Κακαγιάννης Χρ.  22. Ανδρέου Νικ.  

9. Καραναστάσης Αθανάσιος  23. Κοντογιάννης Ιωα.  

10. Σίμος Βασ.  24. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  25.  Χαδουλός Κων. 

12. Βλάχος Αθαν.  26.  Ντόντος Γεωργ. 

13. Μαϊμάρης Δημ.  27.  Κωστή Μαρία   

14. Κολλάτος Κων/νος   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0 ) 

κανείς  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση 

ύπαρξης απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (1ο). «Επί αιτήματος Εξωραϊστικού Συλλόγου παραλίας Κουλούρας» 
Αριθμός   Απόφασης ( 38) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   
 
 Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος παραλίας Κουλούρας με σχετικό αίτημά του ζητάει την 
στήριξη του Δήμου Τεμπών για  την εύρεση λύσης στο οικιστικό ζήτημα στην περιοχή 
παραλία Κουλούρας αναφέροντας τα κάτωθι: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 



 
Σας ενημερώνουμε για τα τεράστια προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους του 
οικισμού μας: 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Η παραλία Κουλούρας   διοικητικά ανήκει στην τοπική κοινότητα Κρανιάς του Δήμου Τεμπών. 
 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό του καθεστώς το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού αποτελεί δημόσιο 
κτήμα το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς παραχώρησης κατόπιν αιτήσεως των φερομένων ως 
ιδιοκτητών προς την κτηματική υπηρεσία του ελληνικού Δημοσίου, διαδικασία η οποία είναι ακόμα 
σε εξέλιξη. Οι ιδιοκτήτες της περιοχής  απέκτησαν τα οικόπεδά με αγορά ,είτε αυτά αφορούσαν 
εκτάσεις ιδιωτών, είτε εκτάσεις που εκ υστέρων πληροφορήθηκαν ότι ανήκαν στο δημόσιο. 
 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 Η περιοχή υπάγεται στην ζώνη οικιστικού ελέγχου δύο (ΖΟΕ ΙΙ) με βάση το ΦΕΚ 589Δ/1990 σύμφωνα 
με το οποίο η περιοχή καθίσταται ως προστατευόμενη και απαγορεύεται κάθε είδους οικοδόμησης. 
Επιπλέον, απαγορεύεται η τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών στην περιοχή εκτός εάν έχουν 
κτιστεί πριν το 1990 (έτος θέσπισης της ΖΟΕ). 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Ο οικισμός παραλίας Κουλούρας Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας δημιουργήθηκε περί το 1985 και 
καταλαμβάνει έκταση περί τα 170 στρέμματα. Επιπλέον, ο οικισμός διαθέτει πρόσβαση με 
ανεμπόδιστο οδικό δίκτυο, άριστη ρυμοτομία και πολλούς, ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους, που 
τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο ελκυστικούς της περιοχής. 
Μέσω των νόμων τακτοποίησης αυθαιρέτων Ν. 4014/11, Ν.  4178/13 και Ν. 4495/17 πολλοί 
συμπολίτες μας κατάφεραν να τακτοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους και να εξαλείψουν τα πρόστιμα 
διατήρησης που ελάμβαναν.  
Ταυτόχρονα άλλοι συμπολίτες μας διαπίστωσαν κατόπιν ενημέρωσης από τους μηχανικούς αλλά και 
την ΥΔΟΜ Δ. Τεμπών ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τακτοποίηση, εξαιτίας του 
ειδικού πολεοδομικού (ΖΟΕ περιοχής), περιβαλλοντικού (Natura) ή και ιδιοκτησιακού (ζώνη Παλιού 
Αιγιαλού) καθεστώτος της περιοχής. Επιπλέον των ανωτέρω, τμήμα του οικισμού εμπίπτει στη 
δασική νομοθεσία καθώς εμπεριέχεται στους ανηρτημένους δασικούς χάρτες. 
Αυτό όπως καταλαβαίνετε διαμορφώνει μια άνιση κατάσταση με πολίτες δύο ταχυτήτων. Κάποιοι 
μπορούν να χρησιμοποιούν και να διαθέτουν τις ιδιοκτησίες τους όπως επιθυμούν, κατά τις αρχές 
του Συντάγματος, και κάποιοι παραμένουν ή μάλλον καθίστανται δέσμιοι των ιδιοκτησιών τους από 
τις οποίες δεν μπορούν να αποδεσμευτούν λόγω χρηματικών προστίμων διατήρησης που εκκρεμούν 
και ταυτόχρονης αδυναμίας τακτοποίησης όπως κάποιοι «τυχεροί» συμπολίτες μας. 
Είναι απόλυτα σαφές ότι με τις ήδη υπάρχουσες τακτοποιήσεις ιδιοκτησιών, σε συνδυασμό με την 
υφιστάμενη διαμόρφωση των οδών, ο οικισμός της παραλίας Κουλούρας έχει ήδη αποκτήσει την 
υπόστασή του, έχει διαμορφωθεί και θα διατηρηθεί κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας για 30 
τουλάχιστον χρόνια με αυτή τη μορφή. 
Παράλληλα, αρκετά  χρόνια τώρα, για το μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού (παλιός Αιγιαλός) δεκάδες 
συμπολίτες μας βρίσκονται σε διαδικασία χορήγησης τίτλων από την Κτηματική Υπηρεσία, κάτι που, 
έστω και καθυστερημένα, ολοκληρώνεται, αλλά πλέον καθίσταται άνευ ουσίας εφόσον δεν υπάρχει 
η δυνατότητα τακτοποίησης των κτισμάτων επί των ιδιοκτησιών.  
 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, ζητούμε  από τον Δήμο Τεμπών την συμπαράσταση και τη στήριξή του ως 
προς τα κάτωθι : 
1. Να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξαγοράς της γης για τους αιτούντες σε 

εφαρμογή του νόμου 1886/ 1996. 
2. Να εξαιρεθεί απ τη ΖΟΕ ΙΙ η έκταση που καταλαμβάνει ο οικισμός της παραλίας Κουλούρας, 

καθώς από την εφαρμογή της ΖΟΕ δεν προέκυψαν οφέλη σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου  
και από πολλά χρόνια πλέον πριν έχει διαμορφωθεί μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. 

3. Να δοθεί το δικαίωμα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων. 

• Να ανασταλούν όλα τα πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων με βάση το αρθρ.113 του 
Ν.4495/17  έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης των ιδιοκτησιών από την 
Κτηματική Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου. 



• Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να δρομολογηθεί από τον Δήμο Τεμπών η 
τροποποίηση της ΖΟΕ με την διαδικασία των ειδικών χωρικών σχεδίων. 

• Να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μέσω του χαρακτηρισμού ως 
Οικιστική Πύκνωση για την εξαίρεσή του από τους δασικούς χάρτες. 

• Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες ώστε να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χορήγησης τίτλων στους ιδιοκτήτες της περιοχής. 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την αίτηση του Συλλόγου και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
Αποφασίζει  Ομόφωνα  

 
 Την συμπαράσταση και τη στήριξη του αιτήματος  του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
παραλίας Κουλούρας ως προς τα κάτωθι : 
1) Να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εξαγοράς της γης για τους 

αιτούντες σε εφαρμογή του νόμου 1886/ 1996. 

2) Να εξαιρεθεί απ τη ΖΟΕ ΙΙ η έκταση που καταλαμβάνει ο οικισμός της παραλίας 

Κουλούρας, καθώς από την εφαρμογή της ΖΟΕ δεν προέκυψαν οφέλη σύμφωνα με το 

πνεύμα του νόμου  και από πολλά χρόνια πλέον πριν έχει διαμορφωθεί μια μη 

αναστρέψιμη κατάσταση. 

3) Να δοθεί το δικαίωμα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων. 

• Να ανασταλούν όλα τα πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων με βάση το αρθρ.113 του 

Ν.4495/17  έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης των ιδιοκτησιών 

από την Κτηματική Υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου. 

• Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να δρομολογηθεί από τον Δήμο Τεμπών η 

τροποποίηση της ΖΟΕ με την διαδικασία των ειδικών χωρικών σχεδίων. 

• Να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μέσω του χαρακτηρισμού ως 

Οικιστική Πύκνωση για την εξαίρεσή του από τους δασικούς χάρτες. 

• Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες 

ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χορήγησης τίτλων στους ιδιοκτήτες της 

περιοχής. 

➢ Η απόφαση να κοινοποιηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στους Βουλευτές 
του Νομού, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας.   

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 38/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

 Κυρίτσης Γεωργ. 


