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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

170/2017 

από το πρακτικό της 14
ης

/ 24.10.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2
ο
 ΕΗΔ: 

 

Έγκριση του πίνακα υλοτομίας Δημοτικού δάσους Σκλήθρου Δήμου Αγιάς για το έτος 

2017. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 24.10.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

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

πρωτοκόλλου 10631/20.10.2017 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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αργυρούλης Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Κασίδας Ιωάννης
1
 

10. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας 11. Μπάτσικας Βασίλειος 

12. Μπεϊνάς Αντώνιος
2
 13. Ολύμπιος Αθανάσιος 

14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σκαπέτης Αντώνιος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος 

18. Ριζούλης Στέφανος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος  22. Καλαγιάς Γρηγόριος  

23. Λέτσιος Βασίλειος 24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

25. Μασούρας Γεώργιος 26. Σκαρκάλης Χρήστος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
2 Προσήλθε στη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Νικόλαος 

Κοσμάς (Ελάφου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων). 

 

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. 

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

 

Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 

«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα 

τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η 

επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-

εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, 

με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια 

πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα 

και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη 

σειρά εκλογής.» 

 
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και θα 
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, διότι ο πίνακας υλοτομίας της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου 
παραλήφθηκε από την υπηρεσία μας σήμερα 24/10/2017 και ενόψει της χειμερινής περιόδου θα πρέπει 
να γίνει άμεσα η υλοτόμηση των συστάδων για τις ανάγκες σε καυσόξυλα των κατοίκων. 
 
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι 

δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

- την εισήγηση του προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες 

αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,  

- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να 

συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του  

 
Αποφασίζουμε ομόφωνα  

(με την απόλυτη πλειοψηφία τ ων μελών)  

 
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση του πίνακα υλοτομίας Δημοτικού δάσους Σκλήθρου 
Δήμου Αγιάς για το έτος 2017 πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω 
της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  
 
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:  
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Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση του πίνακα υλοτομίας Δημοτικού δάσους Σκλήθρου Δήμου Αγιάς για το έτος 
2017. 

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

την πρόσκληση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου 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». 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής έδωσε τον λόγο στην εισηγήτρια του θέματος Γιαννουλέα Χριστίνα, 

αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης που είπε τα εξής:  

 

«Σύμφωνα με : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 63: «Δασοπονικαί μελέται», 64: «Δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις» και 65: 

«Πίνακες υλοτομίας» του Ν.Δ 86/1969 «Περι δασικού Κώδικος». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του από 19-11-1928 ΠΔ «Περί Διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και 

τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας του μισθώματος, διαθέσεως δασικών προϊόντων κλπ» που 

περιέχει ρυθμίσεις για άσκηση αειφόρου διαχείρισης, μέσω διαχειριστικών σχεδίων». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

και έχοντας υπόψη:  

1. Το αριθμ. 8307/29-8-2017 έγγραφο του Αυτοτελές Γραφείου Προγ/σμού Αγροτικής  & Τουριστικής 

Ανάπτυξης  με την υποβολή Πίνακα Υλοτομίας  Δημ. Δάσους Τ.Κ Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς  στο 

Δασαρχείο Αγιάς. 

2. Την αριθμ 4433/166672/9-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λάρισας με το οποίο υποβλήθηκε για 

θεώρηση και έγκριση ο εν λόγω πίνακας Υλοτομίας, μαζί με το από 9/10/2017 φύλλο ελέγχου της 

Δασολόγου κ. Αλκμήνης Κατσάδα. 

3. Την αριθμ. 1523/138208/27-9-2017 έγγραφο του Δασαρχείου Αγιάς και την από 22/9/2017 έκθεση 

επαλήθευσης της υπόψη μελέτης του Δασολόγου κ. Κων/νου Μανίκα του Δασαρχείου Αγιάς. 

4. Το από 24/10/2017 φύλλο Θεώρησης της Επιθεώρησης Δασών Λάρισας. 

5. Την αριθμ 4995/176768/24-10-2017 απόφαση έγκρισης του πίνακα υλοτομίας του Δημοτικού Δάσους 

Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς για το διαχειριστικό έτος 2017 της Επιθεώρησης Δασών Ν. Λάρισας. 

6. Τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς. 

 

εισηγούμαστε την έγκριση του πίνακα υλοτομιας Δημοτικού δάσους Σκλήθρου Δήμου Αγιάς περιοχής του 

Δασαρχείου Αγιάς, για το διαχειριστικό έτος 2017 όπως αυτός συντάχθηκε επαληθεύτηκε, ελέγχθηκε και 

θεωρήθηκε απο την Επιθεώρηση Δασών Λάρισας. Από  τον ισχύοντα πίνακα υλοτομίας Δημοτικού Δάσους 

Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου έτους 2017, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4995/176768/24-10-2017 

απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας,, προβλέπεται να υλοτομηθούν το διαχειριστικό έτος 2017  οι 

παρακάτω δασικές συστάδες για την κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της ΤΚ 

Σκλήθρου. 

- δασική συστάδα 11α, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 509 

κ.μ Οξυά και 25 κ.μ Δρυός, 

- δασική συστάδα 11β, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 279 

κ.μ Οξυά και 30 κ.μ Δρυός, 

- δασική συστάδα 13α με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 515 

κ.μ Οξυά και 202 κ.μ Δρυός. 
Σε περίπτωση περίσσειας ποσότητας καυσόξυλων ,η υπόλοιπη  ποσότητα θα δίνεται σε μόνιμους κατοίκους 

όμορων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αγιάς. 

 

Με βάση τα παραπάνω καλώ το Σώμα να αποφασίσει για την έγκριση του Πίνακα υλοτομίας Δημοτικού 

Δάσους Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου έτους 2017». 
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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 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.δ. από 19-11-1928 (Α΄ 252): «Περί διαχειρίσεως δασών, 

κανονισμού και τρόπου υλοτομίας κ.λπ.» , 

- τις διατάξεις των άρθρων 63, 64 και 65 του Ν.δ. 86/1969 (Α΄7) «Δασικός Κώδιξ», 

- την υπ’ αριθμ. 4995/176768/24-10-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Περιφέρειας Θεσσαλία – Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την έγκριση του πίνακα υλοτομίας του 

Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2017 της 

Επιθεώρησης Δασών Ν. Λάρισας, 

- τα σχετικά έγγραφα του φακέλου, 

- τη σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς, 

- την απουσία του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 
Αποφασίζουμε ομόφωνα  

(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)  

 
1. Εγκρίνουμε τον πίνακα υλοτομίας του Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου Δήμου 

Αγιάς, περιοχής του Δασαρχείου Αγιάς, για το διαχειριστικό έτος 2017, όπως αυτός συντάχθηκε, 

επαληθεύτηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Επιθεώρηση Δασών Λάρισας. 

 

2. Από τον πίνακα υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου έτους 2017, που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4995/176768/24-10-2017 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

προβλέπεται να υλοτομηθούν το διαχειριστικό έτος 2017 οι παρακάτω δασικές συστάδες για την 

κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της ΤΚ Σκλήθρου: 

- δασική συστάδα 11α, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 509 

κ.μ Οξυά και 25 κ.μ Δρυός 

- δασική συστάδα 11β, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 279 

κ.μ Οξυά και 30 κ.μ Δρυός 

- δασική συστάδα 13α με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά σε 515 

κ.μ Οξυά και 202 κ.μ Δρυός 
- Σε περίπτωση περίσσειας ποσότητας καυσόξυλων ,η υπόλοιπη  ποσότητα θα δίνεται σε μόνιμους 

κατοίκους όμορων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αγιάς. 

 

3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 170/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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