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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 16
ης

/ 26-9-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα ΕΗΔ 3
ο
 :  Διάθεση έκτακτης κάρπωσης δασικών προϊόντων, για ατομικές 

ανάγκες, στη ζώνη καθαρισμού και αποκλάδωσης της γραμμής 

Ελάφου – Σκλήθρου Μ.Τ του δικτύου της ΔΕΗ στο τμήμα που 

διέρχεται από το δημοτικό δάσος της Τ.Κ Σκλήθρου. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση 

το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14008/22-9-2013 

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 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. Βατζιάς Αντίγονος 3. Βόγιας Δημήτριος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος 

12. Μαυρογιάννης Αντώνιος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Πατσάς Κυριάκος 15. Σιμούλης Θωμάς 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος   

18. Στάθης Νικόλαος 19. Συρακούλης Γεώργιος 

20. Τσαγκάλης Αντώνιος
1
  

Απόντες 

21. Αργύρης Νικόλαος 22. Βαλάρης Γεώργιος 

23. Μπάτσικας Βασίλειος 24. Ξαφάρας Χρήστος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩ6Ι-Δ57



              

 

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), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και 

Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς). 

 

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

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Λύγδα Βασιλική και Ντελής Αλέξανδρος. 

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 ΕΗΔ 3
ο
 :  Διάθεση έκτακτης κάρπωσης δασικών προϊόντων, για ατομικές 

ανάγκες, στη ζώνη καθαρισμού και αποκλάδωσης της γραμμής 

Ελάφου – Σκλήθρου Μ.Τ του δικτύου της ΔΕΗ στο τμήμα που 

διέρχεται από το δημοτικό δάσος της Τ.Κ Σκλήθρου. 

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος 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.1
ε
 του Ν. 3852/2010 Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής 

κοινότητας («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).  

 

Εισηγούμαστε: 

1. Την απευθείας ανάθεση στον Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό Σκλήθρου των 

εργασιών κοπής και μεταφοράς δασικών προϊόντων της έκτακτης κάρπωσης που θα 

προκύψουν από τη ζώνη καθαρισμού και αποκλάδωσης της γραμμής Ελάφου – 

Σκλήθρου Μ.Τ του δικτύου της ΔΕΗ στο τμήμα που διέρχεται μέσα από το Δημοτικό 

δάσος της Τ.Κ Σκλήθρου. 

2. Τα δασικά προϊόντα που θα προκύψουν θα διατεθούν ως καυσόξυλα για τις 

ατομικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της τοπικής κοινότητας Σκλήθρου του 

Δήμου Αγιάς. 

3. Η διάθεση των δασικών προϊόντων στους κατοίκους της ΤΚ Σκλήθρου θα γίνει με 

ευθύνη του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Σκλήθρου σύμφωνα με την κείμενη 

δασική νομοθεσία». 

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩ6Ι-Δ57



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του κ. Λέτσιου Βασίλειου, 

- τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, 

- τις διατάξεις του άρθρου 197 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, 

- τις διατάξεις του Ν.Δ 86/1969 «Δασικός Κώδικας», 

- την ανάγκη έκτακτης κάρπωσης των δασικών προϊόντων στο τμήμα του δικτύου 

της ΔΕΗ που διέρχεται από το δημοτικό δάσος της Τ.Κ Σκλήθρου 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στον Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό Σκλήθρου 

των εργασιών κοπής και μεταφοράς δασικών προϊόντων της έκτακτης κάρπωσης που 

θα προκύψουν από τη ζώνη καθαρισμού και αποκλάδωσης της γραμμής Ελάφου – 

Σκλήθρου Μ.Τ του δικτύου της ΔΕΗ και συγκεκριμένα στο τμήμα που διέρχεται 

μέσα από το δημοτικό δάσος της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου. 

 

Β. Τα δασικά προϊόντα που θα προκύψουν θα διατεθούν ως καυσόξυλα για τις 

ατομικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας  Σκλήθρου του 

Δήμου Αγιάς. 

 

Γ. Η διάθεση των δασικών προϊόντων στους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας  

Σκλήθρου θα γίνει με ευθύνη του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Σκλήθρου 

σύμφωνα με την κείμενη δασική νομοθεσία. 

 

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του 

Δήμου Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩ6Ι-Δ57


