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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της 2

ης
/ 16-2-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα ΕΗΔ 4
ο
:  Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Ελάφου "Παναγία Καμπάνα" για 

την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 6α,9γ του 

δημοτικού δάσους Μελιβοίας, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε 

καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, του Δήμου Αγιάς.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 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 1393/12-2-2015 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. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μπεϊνάς Αντώνιος   

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

Απόντες 
23. Βατζιάς Αντίγονος 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Μασούρας Γεώργιος 

27. Ολύμπιος Αθανάσιος  

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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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.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μόσχος Θεόδωρος 

(Νερομύλων), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος 

(Μελιβοίας), Ντικούδης Διαμαντής (Αετολόφου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Παπακώστας Δημήτριος. 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 ΕΗΔ 4
ο
:  Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού Ελάφου "Παναγία Καμπάνα" για 

την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 6α,9γ του 

δημοτικού δάσους Μελιβοίας, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε 

καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, του Δήμου Αγιάς.  

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 

και το εισήγαγε για συζήτηση ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Έχοντας υπόψη:  

- το άρθρο 84 του Ν 3852/2010, 

- το άρθρο 72 παρ 1 ε του Ν. 3852/2010, 

- την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 3463/2006 στην οποία αναφέρεται ότι η εκμίσθωση της 

εκμετάλλευσης του δάσους σε δασικούς συνεταιρισμούς γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο απ’ 

ευθείας και χωρίς δημοπρασία, 

- Την από 16-2-2015 αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού Ελάφου “Παναγία Καμπάνα” με την 

οποία ζητούν την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας των συστάδων 6α και 9γ του Δημοτικού 

δάσους Μελιβοίας  για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων, 

- τον ισχύοντα πίνακα υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας έτους 2014, 

που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6645/224916/8-12-2014 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, 

προτείνουμε την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης και υλοτόμησης των δασικών προϊόντων 

των δασικών συστάδων 6α, 9γ του δημοτικού δάσους Μελιβοίας, στον  Δασικό Συνεταιρισμό Ελάφου 

“Παναγία Καμπάνα”, με ΑΦΜ 997183530, με σκοπό τη διάθεση του Λήμματος για την κάλυψη των 

ατομικών αναγκών, σε καυσόξυλα, των κατοίκων της Μελιβοίας».  

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. 

Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν θεωρώ ότι συντρέχει λόγος 

κατεπείγοντος δεδομένου ότι υποβλήθηκε μόλις σήμερα η αίτηση του Συνεταιρισμού. Διατηρώ 

επιφυλάξεις ως προς το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και απευθείας εκμίσθωσης της 
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εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων στον συγκεκριμένο Συνεταιρισμό. Και εννοώ αν ο 

Συνεταιρισμός καταδικάστηκε ή διώκεται για παράνομη υλοτομία ή συντρέχουν άλλα νομικά 

κωλύματα. Για τους λόγους αυτούς ψηφίζω ‘‘παρών’’». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Λέτσιου Βασίλειου, 

- τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η 

συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος, 

- τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν 3852/2010, 

- το άρθρο 197 του ΔΚΚ (Ν.3463/06), 

- το άρθρο 135 του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/69), 

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 126/86, 

- την από 16-2-2015 αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού Ελάφου “Παναγία Καμπάνα” με την 

οποία ζητά την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας των συστάδων 6α και 9γ του Δημοτικού 

δάσους Μελιβοίας  για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων, 

- τον ισχύοντα πίνακα υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας 

διαχειριστικού έτους 2014, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6645/224916/8-12-2014 απόφαση 

της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

- την υπ’ αριθμ. 239/2014 (ΑΔΑ: 79ΜΟΩ6Ι-Ζ2Β) με θέμα: «Έγκριση του πίνακα υλοτομίας 

δημοτικού δάσους Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς για το έτος 2014»,  

- την απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας,  

- την δήλωση του δημοτικού Συμβούλου κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου ότι ψηφίζει ‘‘παρών’’, 

και μετά από συζήτηση 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης και υλοτόμησης  των δασικών συστάδων 

6
α 

και 9
γ
 του δημοτικού δάσους Μελιβοίας, στον Δασικό Συνεταιρισμό Ελάφου «Παναγία 

Καμπάνα», με ΑΦΜ 997183530, με σκοπό τη διάθεση του λήμματος για την κάλυψη των ατομικών 

αναγκών, σε καυσόξυλα, των κατοίκων της Μελιβοίας και με τους παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1ο:  

Ο Δήμος Αγιάς εκμισθώνει απευθείας και χωρίς δημοπρασία την υλοτομία  των συστάδων 6
α
 και 9

γ
  

του δημοτικού δάσους Μελιβοίας για την απόληψη 396,31 κ.μ καυσόξυλων Δρυός και 448,21 κ.μ 

καυσόξυλων αείφυλλων πλατύφυλλων και τη διάθεση του λήμματος για την κάλυψη των ατομικών 

αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Μελιβοίας, στον Δασικό  

Συνεταιρισμό Ελάφου «Παναγία Καμπάνα» με ΑΦΜ.997183530 .  

Η υλοτομία θα γίνει στην τοποθεσία «Παλιάμπελα, Λιρούτσα» για τη συστάδα 6
α
 υλοτομητέου  

εμβαδού 58,93 Ha  και στην τοποθεσία «Μαυρόλακας»  για τη συστάδα 9
γ
 υλοτομητέου  εμβαδού 

72,41 Ha . 

 

Άρθρο 2ο:  

Η τιμή διάθεσης καθορίζεται σε 19 €/χ.κ.μ Τα ποσά αυτά θα καταβληθούν από τους δικαιούχους 

μόνιμους κατοίκους της Τοπικής κοινότητας Μελιβοίας. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται η 

υλοτομία, η μεταφορά και η στοίβαξη της ξυλείας σε κατάλληλο μέρος.  

 

Άρθρο 3ο:  

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

δύναται να παραταθεί ο χρόνος των εργασιών για δύο (2) μήνες. Η υλοτομία θα αρχίσει μετά την 
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σύνταξη του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης από το Δασαρχείο Αγιάς και οι συγκομιστικές εργασίες 

θα διαρκέσουν μέχρι να μεταφερθεί όλο το λήμμα των ατομικών αναγκών. Η ολοκλήρωση των 

συγκομιστικών εργασιών θα καθορίζεται από το πρωτόκολλο εγκατάστασης.  

 

Άρθρο 4ο:  

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Ελάφου «Παναγία Καμπάνα» για την υπογραφή του συμφωνητικού και 

την εγκατάσταση του στο Δημοτικό Δάσος Σκλήθρου θα προσκομίσει στον Δήμο εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων για την καλή 

εκτέλεση των όρων της εκμίσθωσης της εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα: ποσού 1.337,10€, καθώς 

και φορολογική ενημερότητα και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 

από την πρόσκληση και την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια 

έκπτωτος. (Υπολογισμός εγγυητικής: Προβλεπόμενος ξυλώδης όγκος επί την αναλογούσα τιμή επί 

5%).  

 

Άρθρο 5ο:  

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Ελάφου «Παναγία Καμπάνα» υποχρεούται να συγκεντρώνει και να 

στοιβάζει τα καυσόξυλα σε δασόδρομο ή σε θέσεις που θα είναι προσπελάσιμες από ελκυστήρα, 

ώστε να μπορούν εύκολα να φορτώνονται και μεταφέρονται. 

 

Άρθρο 6ο:  

Η δαπάνη μεταφοράς των καυσόξυλων θα βαρύνει τους δικαιούχους καταναλωτές. Η σειρά η οποία 

θα τηρείται για την φόρτωση και μεταφορά θα καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Τοπικής 

Κοινότητας.  

  

Άρθρο 7ο:  

Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκμίσθωση και η σιωπηρή αναμίσθωση των δασικών συστάδων.  

Απαγορεύεται η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων υλοτομίας πριν την εξέλεγξη αυτών, η 

οποία θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Δασαρχείου Αγιάς παρουσία εκπροσώπου του 

Δήμου.  

Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά δασικών προϊόντων τα οποία δεν προβλέπονται από την 

διαχειριστική μελέτη του Δάσους, όπως φυτόχωμα, γκι, ρίζες ερείκης κ.λ.π.  

Ο μισθωτής έχει την ευθύνη για την καθαριότητα στους χώρους υλοτόμησης.  

 

Άρθρο 8ο:  

Οι κάτοικοι που επιθυμούν να τους χορηγηθούν καυσόξυλα από το δημοτικό δάσος της Τοπικής 

Κοινότητάς τους οφείλουν να το δηλώσουν στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας. Ο Πρόεδρος της 

Τοπικής Κοινότητας είναι αρμόδιος να κρίνει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης απόφασης, 

τους δικαιούχους καυσόξυλων. Η είσπραξη του τιμήματος για λογαριασμό του Συνεταιρισμού από 

τους παραλήπτες δικαιούχους καυσόξυλων θα γίνεται από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Η δημοτική αρχή 

ουδεμία ευθύνη φέρει για την οικονομική διαχείριση των συγκομιστικών εργασιών των σχετικών με 

την παρούσα.  

 

Άρθρο 9ο:  

Η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των ανωτέρω δασικών προϊόντων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 

126/86 και μετά από την έκδοση απόφασης των αρμόδιων οργάνων και δασικών υπηρεσιών της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο δε Συνεταιρισμός υπόκειται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.  

 

Άρθρο 10ο:  

Ο μισθωτής Συνεταιρισμός υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Δασικής 

Υπηρεσίας και να έχει την ευθύνη αποζημιώσεως προς τον Δήμο για κάθε ζημιά που θα προξενήσει 
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στο δάσος, χωρίς την επέμβαση των δικαστηρίων και να παρέχει σε αυτόν κάθε ζητούμενη 

πληροφορία και να δέχεται χωρίς αντίρρηση κάθε μέτρο που ήθελε να λάβει ο Δήμος ως προς την 

ζύγιση ή μέτρηση των δασικών προϊόντων.  

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη του μισθίου δάσους από 

θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, γιατί έλαβε γνώση των τοπικών 

συνθηκών του δάσους.  

 

Άρθρο 11ο:  

Ο Δασικός Συνεταιρισμός Ελάφου «Παναγία Καμπάνα»  δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πέραν της 

χρονικής περιόδου καυσοξύλευσης των ατομικών αναγκών.  

 

Άρθρο 12ο:  

Τα διαχειριστικά μέτρα υλοτομίας της ανωτέρω δασικής συστάδας θα καθοριστούν με το 

πρωτόκολλο εγκατάστασης του Δασαρχείου Αγιάς.  

 

Άρθρο 13ο:  

Παντός είδους φόροι υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ του Δήμου Αγιάς, θα βαρύνουν τον Δασικό 

Συνεταιρισμό Ελάφου «Παναγία Καμπάνα».  

 

Άρθρο 14ο:  

Σε περίπτωση παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων από τον μισθωτή, θα διώκεται ποινικά ο 

Συνέταιρος που ενεργεί την διακίνηση.  

 

Άρθρο 15ο:  

Αν κατά την τελική επιθεώρηση κάθε δασικής συστάδας διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ανυλότομητα 

δένδρα τα οποία έπρεπε να κοπούν, γιατί η Δασική Υπηρεσία τα είχε σφραγισμένα, θα γίνεται 

καταλογισμός σε βάρος του μισθωτή, χωρίς τα δένδρα να κοπούν.  

 

Άρθρο 16ο:  

Κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με αιτιολογημένη 

απόφασή του μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αγιάς, 

χωρίς δικαστική παρέμβαση.  

 

Άρθρο 17ο:  

Δικαίωμα παραλαβής καυσόξυλων έχουν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας όπως 

επίσης και οι Δημόσιες Υπηρεσίες που βρίσκονται εντός του οικισμού της Τ.Κ. Ενώ σε κάθε 

οικογένεια θα αναλογούν οχτώ (8) χ.κ.μ.  

Στην περίπτωση που η ποσότητα της ξυλείας είναι μεγαλύτερη, θα χορηγηθεί (η επιπλέον ποσότητα) 

σε μόνιμους κατοίκους όμορων τοπικών Κοινοτήτων. Τέλος η ποσότητα αν δεν επαρκεί για την 

κάλυψη των ατομικών αναγκών ,αυτή θα προσαρμόζεται ανάλογα.  

 

Άρθρο 18ο:  

Ο Δήμαρχος Αγιάς εξουσιοδοτείται για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή του 

συμφωνητικού.  

 

Β. Η παρούσα να υποβληθεί στην Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας για έλεγχο, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» και να 

κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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Σελίδα 6 από 6 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 
 

Μειοψήφισε δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» ο κ. 

Τριανταφύλλου Αθανάσιος που δήλωσε «παρών», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 

κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: 73ΦΓΩ6Ι-Ο27
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