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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

162/2017 

από το πρακτικό της 13
ης

/ 21.09.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 14
ο
 : 

 

Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού «Σωτηρίτσας Λάρισας» του Δήμου Αγιάς 

για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β, και 9 του 

δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 21.09.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9065/17.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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 και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 3. Αγγελακόπουλος Ρίζος
1
 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 

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

14. Μασούρας Γεώργιος
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 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαπέτης Αντώνιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Ριζούλης Στέφανος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 24. Μπάτσικας Βασίλειος 

25. Μπεϊνάς Αντώνιος 26. Σιμούλης Θωμάς 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
2 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
3 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
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ΑΔΑ: 6ΘΙΥΩ6Ι-ΙΡΨ



Σελίδα 2 από 7 

Λήξη συνεδρίασης, Πέμπτη 21/09/2017 ώρα 23:45 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Λάμπρου 

Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος 

Ντελής. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

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

 

 

Θέμα 14
ο
 : Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού «Σωτηρίτσας Λάρισας» του Δήμου Αγιάς 

για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β, και 9 του 

δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου. 

 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε 

εφαρμογή των διατάξεων της του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον 

συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με το άρθρο 197 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) ορίζεται ότι:  
«1. Η διαχείριση, η καλλιέργεια και η εκμετάλλευση των δημοτικών ή κοινοτικών δασών και  των δασικών 

γενικά εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Η εκμίσθωση της  εκμεταλλεύσεως γίνεται με 

δημοπρασία.  

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες που έχουν στην ιδιοκτησία τους δάση μπορούν, με απόφαση του  δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου, να εκμισθώνουν την εκμετάλλευση του δάσους σε δασικούς  συνεταιρισμούς εργασίας, 

των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτοικοι του Δήμου ή της  Κοινότητας, απευθείας και χωρίς δημοπρασία και 

για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών.  

3. Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό που έχει μισθώσει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο  το δικαίωμα 

εκμεταλλεύσεως, να παραχωρήσει, με οποιαδήποτε μορφή, το δικαίωμα αυτό, και  θεωρείται αυτοδικαίως 

άκυρη η σχετική σύμβαση, καθώς και η παραχώρηση. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματική ποινή που 

είναι ίση τουλάχιστον με το δεκαπλάσιο  της αξίας του ανταλλάγματος». 

 

Με το άρθρο 135 του Ν.Δ. 86/69 του δασικού κώδικα ( Ν.Δ 86/69- ΦΕΚ 7 τ,Α΄) ορίζεται ότι:  
«1. Σε κάθε δασικό συνεταιρισμό εργασίας δεν μπορεί να διατεθεί ετησίως ποσό ανώτερο της δυναμικότητός 

του, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του και από την κατά μέσον όρο ετήσια δυνατή παραγωγή. 

Η δυναμικότητα ορίζεται με απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας. Για τον καθορισμό της δυναμικότητός τους τα 

μέλη των δασικών συνεταιρισμών εργασίας διακρίνονται σε κύρια και δόκιμα. Ως δόκιμα θεωρούνται όλοι οι 

μη συμπληρώσαντες το 21ον έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν είναι αρχηγοί οικογενείας, και όσοι ασκούν ως 

κύριο έργο το επάγγελμα του υλοτόμου λιγότερο από ένα έτος. 

2.Προκειμένου να ευεργετηθούν με τη μίσθωση δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασία πρέπει, αφ' ενός μεν να 

μην έχουν αδικαιολόγητες οικονομικές εκκρεμότητες με το Δημόσιο ή την οικεία κοινότητα από προηγούμενες 
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μισθώσεις, αφ' ετέρου δε να έχουν επιδείξει πνεύμα συμμορφώσεως προς τους δασικούς Νόμους και τις 

δασοτεχνικές οδηγίες της δασικής αρχής. 

3. Είναι αυτοδικαίως και από την αρχή άκυρες επίσης οι μισθώσεις σε συνεταιρισμούς, στους οποίους λείπουν 

οι νόμιμες προϋποθέσεις ή στους οποίους μετέχουν ένας ή περισσότεροι οι οποίοι δεν είναι κανονικά μέλη του 

συνεταιρισμού». 

 

Με την παράγραφο 2. του άρθρου 147 του δασικού κώδικα ( Ν.Δ 86/69- ΦΕΚ 7 τ,Α΄) ορίζεται ότι: 

«1. Η διαχείρισις των δημοτικών και κοινοτικών δασών και δασικών περιοχών ενεργείται, κατά τον παρόντα 

κώδικα, υπό των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, η δε εκμίσθωσις δια πλειοδοτικής 

δημοπρασίας επί τη βάσει εγκεκριμένου δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως ή πίνακος υλοτομίας.  

2. Προκειμένου περί δασικών συνεταιρισμών εργασίας, των οποίων άπαντα τα μέλη είναι κάτοικοι του 

ιδιοκτήτου του δάσους δήμου ή κοινότητος, η προς αυτούς εκμίσθωσις του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του 

δάσους επιτρέπεται απ' ευθείας και άνευ δημοπρασίας επί εν έτος, κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου, εκδιδομένης μετά γνώμην επιτροπής αποτελουμένης εκ του διευθυντού της νομαρχίας, 

του προϊσταμένου της δασικής υπηρεσίας του νομού, ως και του διευθυντού της οικονομικής εφορίας της 

έδρας του νομού, οριζομένου του τελευταίου τούτου υπό του νομάρχου, εν περιπτώσει πλειόνων εφοριών εν τη 

έδρα του. Η απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου χρήζει της εγκρίσεως του νομάρχου.  

3.Απογορεύεται η υφ' οιανδήποτε μορφήν παραχώρησις υπό του μισθώσαντος συνεταιρισμού του κατά την 

προηγουμένην παράγαφον δικαιώματος εκμεταλλεύσεως, θεωρουμένης αυτοδικαίως ακύρου της τοιαύτης 

παραχωρήσεως, θεωρουμένης αυτοδικαίως ακύρου της τοιαύτης παραχωρήσεως. Οι παραβάται τιμωρούνται 

δια χρηματικής ποινής ίσης τουλάχιστον μέχρι δύο ετών ή και αμφοτέρων των ποινών. 

4. Αι διατάξεις του άρθρου 135 έχουν εφαρμογήν και επί των συνεταιρισμών εργασίαςτης περιπτώσεως της 

ανωτέρω 2 παραγράφου».  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και: 

- Την υπ’ αριθμ. 116/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς με θέμα «Έγκριση του 

πίνακα υλοτομίας του δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς, για το έτος 

2017». 

- Tο υπ’ αριθμ.  8680/7-9-2017 αίτημα του Δασικού Συνεταιρισμού «Σωτηρίτσας Λάρισας»  του Δήμου 

Αγιάς , με το οποίο ζητά την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β, 9 και 8 του 

δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου για χρονικό διάστημα ενός έτους. 

- Τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου, του Δήμου Αγιάς. 

- Τον ισχύοντα πίνακα υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου έτους 2017, 

που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7038/225326//7-07-2017 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλία – Στερεάς Ελλάδας και από τον οποίο προβλέπεται 

να υλοτομηθούν το διαχειριστικό έτος 2017 οι παρακάτω δασικές συστάδες: 

 δασική συστάδα 5β, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 203 

κ.μ. Οξιάς (51 κ.μ Οξιά (τεχνικό), 152κ.μ Οξιά (καύσιμο). 

 δασική συστάδα 9, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 211 

κ.μ. Οξιάς (53 κ.μ Οξιά (τεχνικό), 158κ.μ Οξιά. 

 δασική συστάδα 8, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 321 

κ.μ. Οξιάς (80 κ.μ Οξιά (τεχνικό), 241κ.μ Οξιά (καύσιμο). 

 Ο διαχωρισμός τεχνικού και καύσιμου ξύλου είναι ενδεικτικός. 

 
Εισηγούμαστε: 

- των δασικών συστάδων 5β και 9 του Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου στον 

Δασικό Συνεταιρισμό «Σωτηρίτσας Λάρισας» του Δήμου Αγιάς . 

- τιμή εκμίσθωσης για τα δασικά προϊόντα οξιάς στα είκοσι ευρώ ανά χωρικό κυβικό μέτρο (20€/χ.κ.μ.) 

για τα καυσόξυλα και πενήντα ευρώ ανά κυβικό μέτρο (50€/κ.μ.) την χρήσιμη ξυλεία (τεχνικό). Τα 

στρογγύλια και οι σχίζες που τυχόν θα προκύψουν θα έχουν ίδια τιμή με τα καυσόξυλα ανά χωρικό 

κυβικό μέτρο. 
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», 

είπε στην τοποθέτησή του:  «Θα είναι η τελευταία φορά που θα υπερψηφίσω ένα τέτοιο θέμα. Έχω πει 
επανειλημμένα ένα χάρτη να βλέπουμε που είναι η κάθε συστάδα και τα λύματα που θα εκμεταλλευτούν 
οι Συνεταιρισμοί. Και ενώ στο προηγούμενο θέμα είχαμε εκπροσώπους των Συνεταιρισμών, εδώ δεν 
έχουμε φυσική παρουσία. Καλό θα είναι να έρχονται όλοι οι εκπρόσωποι των Συνεταιρισμών αυτών, για 
να γνωρίζουμε και με ποιους έχουμε να κάνουμε». 
 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Οι δύο συγκεκριμένοι Συνεταιρισμοί στη Σωτηρίτσα και 
στην Κάτω Σωτηρίτσα είναι στην ουσία Γκλέτος και Γκλέτος, για να μιλάμε και με ονόματα. Είχαμε κάνει 
μια παρατήρηση σε προηγούμενη απευθείας ανάθεση και είπαμε ότι εφόσον οι Συνεταιρισμοί ή τα 
φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται δεν υπόκεινται σε διώξεις από τη δασική υπηρεσία για καταπατήσεις 
κλπ είμαστε υπέρ. Κι αυτό γιατί η απευθείας ανάθεση αποτελεί για εμάς και μια επιβράβευση. Και 
αναρωτιέμαι πως η εισηγήτρια, η οποία υπηρέτησε και στη δασική υπηρεσία και γνωρίζει το ιστορικό των 
δύο συγκεκριμένων Συνεταιρισμών και των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται σ’ αυτούς, με τους 
σφετερισμούς, τις καταπατήσεις, τις διώξεις που υπάρχουν, πως εισηγείται να γίνει αυτή η απευθείας 
ανάθεση. Επειδή υπάρχουν δικαστικές διώξεις οι οποίες με συνεχείς αναβολές δεν τελεσιδικούν ποτέ. 
Υπάρχει ζήτημα και σας προτρέπω να το ψάξετε. Εμείς θα ψηφίσουμε «Παρών» στη συγκεκριμένη 
εισήγηση». 
 

Η εισηγήτρια Χριστίνα Γιαννουλέα είπε τα εξής: «Απ’ όσα γνωρίζω ένας Συνεταιρισμός ή ένα φυσικό 
πρόσωπο που έχει καταδικασθεί για παραπτώματα του Δασικού Κώδικα δεν μπορεί να μετέχει σε 
δημοπρασία ή να του ανατεθεί η υλοτόμηση δασικών προϊόντων. Είναι όμως αυτοί οι Συνεταιρισμοί 
καταδικασμένοι. Έχετε στοιχεία; Εγώ δεν έχω. Εμένα με αφορά η υπηρεσία να κάνει σωστά τη δουλειά 
της, να πάρει τα απαραίτητα έγγραφα για την απευθείας ανάθεση, όπως το ποινικό μητρώο, την 
εγγυητική κλπ. Χωρίς αποδείξεις όμως δεν μπορώ να αποκλείσω κανέναν Συνεταιρισμό και κανένα φυσικό 
πρόσωπο, αλλά και δεν μπορώ να κάνω και καμία φιλολογική συζήτηση». 
 
 

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,  

- τις διατάξεις του άρθρου 197 του ν. 3463/06 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 135 και 147 παρ. 2 του Ν.δ. 86/1969 (Α΄7): «Δασικός Κώδιξ», 

- τον ισχύοντα πίνακα υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου έτους 2017, 

που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7038/225326//7-07-2017 απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλία – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 116/2017 (ΑΔΑ: ΩΚ62Ω6Ι-5ΑΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση του πίνακα υλοτομίας του δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας 

Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2017», 

- τη θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου, του Δήμου Αγιάς, 

- τα αιτήματα των Συνεταιρισμών, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
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Α. Εγκρίνουμε την απ’ ευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης και υλοτόμησης των δασικών προϊόντων 

των δασικών συστάδων 5β και 9  του Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου στον Δασικό 

Συνεταιρισμό «Σωτηρίτσας Αγιάς», με ΑΦΜ 997357638, σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα υλοτομίας 

Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου έτους 2017, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

7038/225326//7-07-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλία 

– Στερεάς Ελλάδας. 

 

Β. Καθορίζουμε την τιμή διάθεσης των δασικών προϊόντων οξιάς στα είκοσι ευρώ ανά χωρικό κυβικό 

μέτρο (20€/χ.κ.μ.) για τα καυσόξυλα και πενήντα ευρώ ανά κυβικό μέτρο (50€/κ.μ.) την χρήσιμη ξυλεία 

(τεχνικό). Τα στρογγύλια και οι σχίζες που τυχόν θα προκύψουν θα έχουν ίδια τιμή με τα καυσόξυλα ανά 

χωρικό κυβικό μέτρο. 

 

Γ. Καθορίζουμε τους όρους της απ’ ευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης και υλοτόμησης των δασικών 

συστάδων 5β και 9  του Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου, ως εξής: 

 

Άρθρο 1ο: 
Ο Δήμος Αγιάς εκμισθώνει απ’ ευθείας την εκμετάλλευση των δασικών συστάδων 5β και 9 του δημοτικού 

δάσους Μεγαλοβρύσου στον Δασικό Συνεταιρισμό «Σωτηρίτσας Αγιάς», με ΑΦΜ 997357638. και 

συγκεκριμένα: 

- δασική συστάδα 5β, με ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 203 κ.μ. 

Οξιάς (51 κ.μ Οξιά (τεχνικό), 152κ.μ Οξιά (καύσιμο). 

- δασική συστάδα 9, με ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 211 κ.μ. 

Οξιάς (53 κ.μ Οξιά (τεχνικό), 158κ.μ Οξιά. 

Η απευθείας εκμίσθωση αφορά το αποκλειστικό δικαίωμα απόληψης δασικών προϊόντων της παραπάνω 

συστάδας, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Πίνακα υλοτομίας και την Δασική Νομοθεσία.  

 

Άρθρο 2ο: 
Τιμή εκμίσθωσης για τα δασικά προϊόντα οξιάς στα είκοσι ευρώ ανά χωρικό κυβικό μέτρο (20€/χ.κ.μ.) για 

τα καυσόξυλα και πενήντα ευρώ ανά κυβικό μέτρο (50€/κ.μ.) την χρήσιμη ξυλεία (τεχνικό). Τα στρογγύλια 

και οι σχίζες που τυχόν θα προκύψουν θα έχουν ίδια τιμή με τα καυσόξυλα ανά χωρικό κυβικό μέτρο. 

 

Άρθρο 3ο: 
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε ένα έτος, που αρχίζει από την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του 

Δημάρχου και του εκπροσώπου του Συνεταιρισμού. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να 

παραταθεί ο χρόνος των εργασιών εκμετάλλευσης για ένα τρίμηνο.  

 

Άρθρο 4ο: 
Η υλοτομία είναι:  

-  για την συστάδα  5β Καλλιεργητική-Εξυγιαντική 

-  για την συστάδα  9  Καλλιεργητική-Εξυγιαντική 

και θα γίνει κατόπιν προσημάνσεως από την δασική υπηρεσία σύμφωνα με τον εγκεκριμένο πίνακα 

υλοτομίας και την δασική νομοθεσία.  

 

Άρθρο 5ο: 
Ο Μισθωτής Δασικός συνεταιρισμός , για την υπογραφή του συμφωνητικού και την εγκατάσταση του στη 

δασική συστάδα  θα προσκομίσει στον Δήμο Αγιάς εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων για την καλή εκτέλεση των όρων της εκμίσθωσης της 

εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων  και συγκεκριμένα:  

- για την συστάδα  5β ποσού 1142,50€ 

- για την συστάδα  9 ποσού 1187,50€  
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 15%). 
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Άρθρο 6ο: 

Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται βάσει των πρωτοκόλλων εξελέγξεως και ύστερα από καταμέτρηση 

των δασικών προϊόντων από τη Δασική Υπηρεσία και του εκπροσώπου του Δήμου στους χώρους 

εξελέγξεως και συγκεντρώσεως που θα έχουν καταχωρηθεί κατά κατηγορία και είδος.  

 

Άρθρο 7ο: 
Σε περίπτωση που εντός του συμφωνηθέντος χρόνου δεν έχουν υλοτομηθεί και εξελεγχθεί τα 3/4 του 

προβλεπόμενου ξυλώδη όγκου από την ισχύουσα διαχειριστική έκθεση για κάθε συστάδα χωριστά, δεν θα 

χορηγείται από τον Δήμο παράταση χρόνου υλοτομίας στον Συνεταιρισμό. 

  

Άρθρο 8ο: 
Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκμίσθωση και η σιωπηρή αναμίσθωση της έκτακτης κάρπωσης.  

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

γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Δασαρχείου παρουσία εκπροσώπου του Δήμου.  

Απαγορεύεται η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων της υλοτομίας χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα του 

Δασαρχείου δηλαδή του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης και του δελτίου μεταφοράς.  

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.  

Σε περίπτωση που ο μισθωτής μετατρέψει μέρος ή ολόκληρο το ποσό των καυσόξυλων σε ξυλάνθρακες, θα 

καταβάλλει το 6πλάσιο μίσθωμα που θα κατέβαλλε για τα καυσόξυλα.  

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

 

Άρθρο 9ο: 
Σε περίπτωση που δεν έχουν τελειώσει οι προβλεπόμενες υλοτομικές εργασίες  εντός του συμφωνηθέντος 

χρόνου και του τυχόν χρόνου παρατάσεως θα γίνεται  καταλογισμός σε βάρος του Συνεταιρισμού, χωρίς τα 

δένδρα να κοπούν και δεν θα χορηγείται σε αυτόν άλλη συστάδα για το επόμενο έτος.  

 

Άρθρο 10ο: 
Η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των ανωτέρω δασικών συστάδων 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 11ο: 
Απαγορεύεται η μεταφορά από το δάσος της εξελεγχθείσης ποσότητας δασικών προϊόντων χωρίς την 

εμπρόθεσμη καταβολή του αντιστοίχου μισθώματος στον Δήμο.  

Σε περίπτωση που γίνει εξέλεγξη από τη Δασική Υπηρεσία των δασικών προϊόντων και ο μισθωτής δεν 

προσκομίσει στα γραφεία του Δασαρχείου, το διπλότυπο πληρωμής του αντιστοίχου μισθώματος στο Δήμο, 

δεν θα χορηγούνται σε αυτόν τα πρωτόκολλα εξέλεγξης και δελτία μεταφοράς από τη Δασική Υπηρεσία, η 

δε διακίνηση αυτών απαγορεύεται από τον τόπο εξελέγξεως γιατί θεωρείται παράβαση και θα διώκεται 

ποινικά.  

 

Άρθρο 12ο: 
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 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 13ο: 
Η μεταφορά των δασικών προϊόντων από τους τόπους πρώτης συγκέντρωσης προς άλλους χώρους θα 

γίνεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες και όχι αργίες και Κυριακές και από την ανατολή μέχρι της δύση του 

ηλίου.  
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Το Σάββατο η μεταφορά θα γίνεται μόνο με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγείται από τον εκπρόσωπο 

του Δήμου.  

Τα δασικά προϊόντα μετά την έκδοση των εγγράφων του Δασαρχείου (Πρωτόκολλο Εξέλεγξης & δελτία 

μεταφοράς) θα μεταφέρονται από τους χώρους συγκέντρωσης του υλοτομίου μέσα σε δέκα πέντε (15) 

ημέρες.  

Πέρα των 15 ημερών θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα παραμονής των στο χώρο 

συγκέντρωσης και εξέλεγξης.  

 

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  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: 
Μετά τη λήξη του ενός έτους και κατά τυχόν χορήγηση χρόνου παράτασης υλοτομίας στον μισθωτή, ο 

Δήμος έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να προέλθει στην 

αναπροσαρμογή των μισθωμάτων, έως και 50%.  

 

Άρθρο 17ο: 
Ο μισθωτής που θα διακινήσει δασικά προϊόντα, υποχρεούται να ενημερώνει τον εκπρόσωπο του Δήμου 

από την προηγούμενη ημέρα, και θα μεταφέρονται βάσει καταμέτρησης από την Δασική υπηρεσία.  

Κάθε διακίνηση δασικών προϊόντων χωρίς να γνωρίζει ο Δήμος, θεωρείται παράβαση και θα διώκεται 

ποινικά και στη συνέχεια θα κηρύσσεται έκπτωτος από το Δήμο.  

 

Άρθρο 18ο: 
Ο Δήμαρχος Αγιάς εξουσιοδοτείται για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου 

Αγιάς» Ιωάννης Κασίδας και Χαδίνα (Νίνα) Μαρούδα – Λιαράτσικα, για τους λόγους που προαναφέρονται. 

 

Δ. Η παρούσα να υποβληθεί στον Γενικό 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 τις επιπλέον ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2017. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Σωτήριος Μάρκου  

http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
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