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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2ης/ 25-2-2014

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 3ο : Παροχή  γνωμοδότησης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αγιάς  επί  της 
απαγόρευσης βοσκής στο δημοτικό δάσος Στομίου. 

Στην Αγιά, σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 
2374/21-2-2014 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

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. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Κουτσαντάς Βασίλειος
8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Πατσάς Κυριάκος1 13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σουλιώτης Θεόδωρος  15. Συρακούλης Γεώργιος
16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος2

Απόντες
17. Βόγιας Δημήτριος 18. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
19. Καλαγιάς Γρηγόριος 20. Καψάλης Βασίλειος
21. Μαρούδας Ρίζος 22. Ξαφάρας Χρήστος
23. Σιμούλης Θωμάς 24. Στάθης Νικόλαος
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
2 Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1ου 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:  Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου),  Ζιούλη  Αναστασία 
(Αετολόφου),  Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς),  Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου), 
Μπαράκος  Γεώργιος  (Γερακαρίου),  Μπελιάς  Αθανάσιος  (Μελιβοίας),  Πλατής 
Βασίλειος  (Δήμητρας),  Πραντσίδης  Δημήτριος  (Σκλήθρου),  Ράντζος  Νικόλαος 
(Μαρμαρίνης),  Ριζάκης  Δημήτριος  (Σωτηρίτσας)  και  Χαλάτσης  Αντώνιος 
(Ποταμιάς).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  κ.κ.  Σπανός  Ιωάννης  και  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 3ο : Παροχή  γνωμοδότησης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αγιάς  επί  της 
απαγόρευσης βοσκής στο δημοτικό δάσος Στομίου.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την 
υποχρέωση ως προς την πρόσκληση της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010.

Το  ανωτέρω  θέμα  εισηγήθηκε  ο  αναπληρωτής  Προϊστάμενος  του  Γραφείου 
Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Αλιείας  και  Δασών κ.  Παπακώστας  Δημήτρης,  που  έθεσε 
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. του άρθρου 113 παρ. 2 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) Δασικός Κώδιξ: Άρθρο 113  

«Διαδικασία  εκδόσεως,  τροποποιήσεως  και  ανανεώσεως  δασικών  αστυνομικών  
διατάξεων βοσκής»: 2.  Εφόσον η δασοπονική μελέτη ή η τοιαύτη δασοτεχνικής  
διευθετήσεως χειμάρρων ή βελτιώσεως βοσκοτόπων προβλέπει περιορισμούς ως  
προς την βοσκήν κατά χώρον, χρόνον,  είδος ζώων κλπ.,  ο συντάκτης ταύτης ή,  
προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, ο επαληθευτής, πριν ή υποβάλη ταύτην προς  
έγκρισιν γνωστοποιεί προς τα αρμόδια δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια τα επί των  
περιορισμών  της  βοσκής  προδιαγραφομένας  προτάσεις  και  αναμένει  επί  τρεις  
εβδομάδας  τας  απόψεις  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου,  μεθ'  ό  
συνυποβάλλει  την  τυχόν  αποσταλείσαν  απάντησιν  μετά  των  σχετικών  
παρατηρήσεών του εις την προς έγκρισιν αρμοδίαν αρχή»

Και έχοντας υπόψη:
- το  έγγραφο με αριθ . 771/22638/6-2-2014 του Δασαρχείου Λάρισας «Περιορισμό  

Βοσκής» στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω.
- «Σε  συνέχεια του παραπάνω σχετικούσας εγγράφου με το οποίο μας υποβάλλατε  

τον  πίνακα  υλοτομίας  του  Δημοτικού  δάσους  Στομίου  και  προκειμένου  να  
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προχωρήσουμε  την  διαδικασία  έγκρισής  του  σας  παρακαλούμε  εντός  τριών  
εβδομάδων να μας γνωστοποιήσετε τις απόψεις του Δημοτικού σας Συμβουλίου  για  
το θέμα του περιορισμού βοσκής , καθ΄όσον αυτή θα απαγορευθεί για 10 χρόνια  
στα τμήματα που πρόκειται να διαχειριστούν, όπως προβλέπει  το άρθρο 113 παρ. 2  
του Ν.Δ 86/69 .

- το έγγραφο αρ.  2095/17-2-2014 του Γραφείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης του Δήμου  
Αγιάς.

- την αριθμ 1/2014 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Στομίου.

εισηγούμαστε θετικά για τους περιορισμούς βοσκής καθ’ όσον αυτή θα απαγορευθεί για  
10 χρόνια στα τμήματα που πρόκειται να διαχειριστούν έτσι όπως προβλέπεται από τον  
Πίνακα Υλοτομίας του Δημοτικού Δάσους Στομίου  έτους 2013».

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου κ. Παπακώστα Δημήτριου,
- το  με αριθμ. πρωτ. 771/22638/6-2-2014 έγγραφο του Δασαρχείου Λάρισας,
- το με αριθμ. πρωτ. 2095/17-2-2014 έγγραφο του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Αγιάς,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 
- τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 2 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7),
- την υπ’ αριθμ 1/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου,
- τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Στομίου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τους περιορισμούς βοσκής, για  δέκα (10) χρόνια, 
στα  τμήματα  που  προβλέπεται  να  διαχειριστούν  από  τον  Πίνακα  Υλοτομίας  του 
Δημοτικού Δάσους Στομίου έτους 2013.

Β. Η  παρούσα  να  κοινοποιηθεί  στο  Γραφείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Αλιείας  και 
Δασών του Δήμου Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης
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