
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 80/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 8ης/ 19-4-2013

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 5ο : Εκμίσθωση  δασικών  προϊόντων  λόγω  έκτακτης  κάρπωσης  στο 
Δημοτικό Δάσος της Τοπικής Κοινότητας Στομίου.

Στην Αγιά, σήμερα 19 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 
4788/15-4-2013 έγγραφη πρόσκληση1 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. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
6. Καλαγιάς Γρηγόριος2 7. Καψάλης Βασίλειος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος3 11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Ξαφάρας Χρήστος 13. Πατσάς Κυριάκος
14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος  17. Στάθης Νικόλαος

Απόντες
18. Βαλάρης Γεώργιος 19. Βόγιας Δημήτριος
20. Γιάνναρος Γεώργιος 21. Μαυρογιάννης Αντώνιος
22. Μπελιάς Αντώνιος 23. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
24. Συρακούλης Γεώργιος 25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1 Τα θέματα 11ο και 12ο της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν αμέσως μετά τη συζήτηση των θεμάτων 
εκτός της ημερήσιας διάταξης.
2 Δήλωσε «παρών» στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων.
3 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.



               

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), Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς), 
Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου),  Παπαδημητρίου  Νικόλαος  (Ανατολής), 
Πατσαβούρας  Ιωάννης  (Μεταξοχωρίου),  Ράντζος  Νικόλαος  (Μαρμαρίνης)  και 
Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Μπουζούκης Αλέξιος και 
Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας 
Μπουρνάκας Γιάννης.

Μετά  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κ.  Ιωάννης 
Αργυρούλης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 
συνεδρίασης.

Θέμα 5ο : Εκμίσθωση  δασικών  προϊόντων  λόγω  έκτακτης  κάρπωσης  στο 
Δημοτικό Δάσος της Τοπικής Κοινότητας Στομίου.

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος 
Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας και Δασών κ. Δημήτριος Παπακώστας, που 
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:
1. Το  άρθρο  197  παρ.  1  του  Ν.  3463/2006  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  

Κοινοτήτων»  ΦΕΚ Α΄  114/08-06-2006  ,  όπου  αναφέρεται  ότι  «  Η  διαχείριση,  
καλλιέργεια   και  η  εκμετάλλευση  των δημοτικών ή  κοινοτικών δασών και  των  
δασικών γενικά εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία…»

2. Το άρθρο 147 παρ. 1 του Ν.Δ 86/1969 «Δασικός Κώδικας» ΦΕΚ Α΄7/18-1-1969 ,  
όπου αναφέρεται  ότι  «Η διαχείρισις  των δημοτικών και  κοινοτικών δασών και  
δασικών  περιοχών  ενεργείται  ,  κατά  τον  παρόντα  κώδικα  ,  υπό  των  οικείων  
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων….»

3. Το  άρθρο  84  παρ.1ε του  Ν.  3852/2010  Αρμοδιότητες  συμβουλίου  τοπικής  
κοινότητας («Πρόγραμμα Καλλικράτης») 

4. Το  γεγονός  ότι  η  απομάκρυνση  από  το  δασικό  οικοσύστημα  ξερών  και  
κατακείμενων δένδρων λόγω ανεμοριψιών και χιονοθλασιών στο Δημοτικό δάσος  
Στομίου  τον  περασμένο  χειμώνα  2012-2013  ,έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  μείωση  
καύσιμης ύλης σε ενδεχόμενη εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς.

Εισηγούμαστε:
1. την  έγκριση  της  έκτακτης  κάρπωσης  ξερών  και  κατακείμενων  δένδρων  λόγω  

ανεμοριψιών και χιονοθλασιών στο Δημοτικό δάσος Στομίου ,
2. η  εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτομίας και απολήψεως θα γίνει με απευθείας  

ανάθεση σε Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό της Δ.Ε Ευρυμενών με τίμημα για τα  
υλοτομημένα προϊόντα και  όρους  που  θα καθοριστούν σε   επόμενο Δημοτικό  
Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
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Αντίγραφο  της  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  θα  αποσταλεί  στο  Δασαρχείο  
Λάρισας, και στη Δ/νση Δασών Λάρισας , ώστε η τελευταία να προβεί στην έκδοση  
έκτακτης κάρπωσης στο Δημοτικό δάσος Στομίου για να καταστεί δυνατή η υλοτομία».

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία προτάθηκε η αναβολή λήψης απόφασης διότι 
δεν προσκομίσθηκαν μαζί με την αίτηση των Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισμών της 
Δημοτικής Ενότητας, για εκμίσθωση των δασικών προϊόντων από έκτακτη κάρπωση 
τα  απαραίτητα  παραστατικά  (Καταστατικό,  ασφαλιστική  και  φορολογική 
ενημερότητα) όπως και όφειλαν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει: την αναβολή λήψης απόφασης για εκμίσθωση δασικών προϊόντων λόγω 
έκτακτης κάρπωσης στο Δημοτικό Δάσος της Τοπικής Κοινότητας Στομίου για τους 
λόγους που καταγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2013.
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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