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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 12
ης

/ 31-7-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 3
ο
 :  Εξέταση αιτήματος της Γκλέτου Αικατερίνης για παράταση της 

μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων των συστάδων 1Α και 

3Δ του Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11034/26-7-

2013 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. Βαλάρης Γεώργιος 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Πατσάς Κυριάκος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος   

18. Στάθης Νικόλαος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσιτσές Δημήτριος  

Απόντες 

21. Βόγιας Δημήτριος 22. Καλαγιάς Γρηγόριος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Συρακούλης Γεώργιος 

27. Τσαγκάλης Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

ΑΔΑ: ΒΛΩΨΩ6Ι-0ΨΚ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 3 

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), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος 

(Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: 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 της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 3
ο
 :  Εξέταση αιτήματος της Γκλέτου Αικατερίνης για παράταση της 

μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων των συστάδων 1Α και 

3Δ του Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντώνιος Μαυρογιάννης 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: 63, 125 και 142 (παρ. 2,3 και 4) του Ν.Δ. 

86/1969 «Περί δασικού Κώδικα κλπ.» και έχοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

καταρτίσθηκαν οι όροι πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών 

προϊόντων των δασικών συστάδων 1Α,1Ε και 3Δ του δημοτικού δάσους 

Μελιβοίας. 

 Την υπ’ αριθμ. 97/2012 (ΑΔΑ:Β4ΓΚΩ6Ι-Τ62) και 99/2012 (ΑΔΑ:Β4ΓΚΩ6Ι-2Ω0) 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, που ελέγχθηκαν και 

κρίθηκαν νόμιμες με τις υπ’ αριθμ. 15022/166201/21-8-2012 και 

15024/166206/21-8-2012 αποφάσεις αντίστοιχα της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις οποίες  εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας για 

τη διάθεση δασικών προϊόντων των δασικών συστάδων 1Α και 3Δ αντίστοιχα του 

Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας και ανακηρύχθηκε τελευταίος πλειοδότης η 

Αικατερίνη Γκλέτου του Αντωνίου. 

 Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 13381/17-9-2012 και  13385/17-9-2012 συμφωνητικά 

μεταξύ του Δημάρχου Αγιάς και της Αικατερίνης Γκλέτου του Αντωνίου, καθώς και 

τη σχετική άδεια απόληψης δασικών προϊόντων από τις συστάδες 1Α και 3Δ 

αντίστοιχα. 

 Τα από 24-5-2013 και 13-2-2013 πρωτόκολλα εγκατάστασης  του Δασαρχείου 

Αγιάς σύμφωνα με το οποίο ξεκίνησαν οι υλοτομικές εργασίες στις συστάδες 1Α και 

3Δ αντίστοιχα , από την Αικατερίνη Γκλέτου του Αντωνίου. 

 Την από 25-7-2013 αίτηση (αριθ. πρωτ. 10939/25-7-2013 Δήμου Αγιάς) της 

Αικατερίνης Γκλέτου του Αντωνίου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: "Έχω 

την εκμετάλλευση των 1Α και 3Δ συστάδων του κοινοτικού δάσους Μελιβοίας 

μέχρι την 17-9-2013. Με την παρούσα αίτησή μου παρακαλώ να μου χορηγηθεί   

παράταση υλοτόμησης για τρεις (3) μήνες  δηλαδή έως 17/12/2013 προκειμένου 

να περατωθούν οι εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στα όρια του 

ΑΔΑ: ΒΛΩΨΩ6Ι-0ΨΚ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

προβλεπόμενου χρόνου (17-9-2013) λόγω της κακής κατάστασης δρόμων 

προσπέλασης στη συστάδα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες  (συνεχείς 

βροχοπτώσεις )." 

 τον όγκο του λήμματος που έχει υλοτομηθεί βάσει των πρωτοκόλλων εξέλεγξης. 

εισηγούμαστε: την έγκριση παράτασης μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων 

των συστάδων 1Α και 3Δ  του Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας, που ενεργείται από τον 

υλοτόμο-μισθωτή Αικατερίνη Γκλέτου του Αντωνίου για τρεις (3) μήνες μέχρι την 17-

12-2013 επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι υλοτομικές εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών 

συνθηκών στην περιοχή του Δασοκτήματος και για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής 

της». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Μαυρογιάννη Αντώνιου, 

- την με αριθ. πρωτ.: 10939/25-7-2013 αίτηση της Γκλέτου Αικατερίνης, 

- τις διατάξεις του άρθρου 197 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. , 

- τις διατάξεις του Ν.Δ.86/69 «Δασικός Κώδιξ», 

- την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

και το άρθρο 17 της με αριθμό πρωτοκόλλου 10845/20/7/2012 (ΑΔΑ: Β41ΘΩ6Ι-

ΙΦΚ) διακήρυξης του Δημάρχου Αγιάς, 

- τις υπ’ αριθμ. 97/2012 (ΑΔΑ:Β4ΓΚΩ6Ι-Τ62) και 99/2012 (ΑΔΑ:Β4ΓΚΩ6Ι-

2Ω0) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς και 

- τα με αριθμό πρωτοκόλλου 13381/17-9-2012 και  13385/17-9-2012 συμφωνητικά 

μεταξύ του Δημάρχου Αγιάς και της Αικατερίνης Γκλέτου του Αντωνίου 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
Α. Κάνει δεκτό το αίτημα της Γκλέτου Αικατερίνης του Αντωνίου και εγκρίνει την  

παράταση του χρόνου υλοτομίας των δασικών συστάδων: 1Α στη  θέση «Παππούδες 

- Βλαχολάλυβα» και 3Δ στη θέση «Μπαντού - Γκούμη», του δασοκτήματος 

Μελιβοίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα από 17/9/2013 

έως 17/12/2013, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της 

παρούσας.  

 

Β. Η παρούσα να αποσταλεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αλιείας και Δασών 

του Δήμου Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 145/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΛΩΨΩ6Ι-0ΨΚ


