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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
212/2015
από το πρακτικό της 14ης/ 14.12.2015 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 2ο:

Έγκριση διάθεσης κατασχεθέντων καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών
ατόμων, που αποδεδειγμένα υπάγονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 12662/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 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, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μάρκου Σωτήριος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
23. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24. Αράπης Χρήστος
25. Ζιούλη Αναστασία
26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
27. Μπεϊνάς Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.
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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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής),
Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας
(Μεταξοχωρίου), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου) και Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, εκπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων και
Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αγιάς, καθώς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 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 2ο:

Έγκριση διάθεσης κατασχεθέντων καυσόξυλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών
ατόμων, που αποδεδειγμένα υπάγονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειος Λέτσιος, που
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του Άρθρου 84 του Ν 3852/2010
- Το Άρθρο 47 του Ν.4280/2014: Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 − Κατάσχεση και δήμευση δασικών
προϊόντων, εργαλείων, οργάνων, σκευών κ.λπ. ο προϊστάμενος του οικείου Δασαρχείου ή της
Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο, δύναται άμεσα να προβεί στη διάθεση καυσόξυλων από
κατάσχεση , στον οικείο Δήμο, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών ατόμων, που αποδεδειγμένα
υπάγονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εφόσον τα άτομα αυτά δεν συμμετείχαν σε οποιοδήποτε
στάδιο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προαναφερόμενη παράνομη ενέργεια (της υλοτομίας,
συλλογής, μεταφοράς κ.λπ.).
- Το υπ. Αριθμ. 10167/5-10-2015 έγγραφο του Δήμου Αγιάς
- Το υπ. Αριθμ. 1479/183173/9-10-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Αγιάς .
Εισηγούμαι να εγκρίνουμε ατελώς τη διάθεση 32 χ.κ.μ καυσόξυλων Δρυός σε ευπαθείς και αδύναμες
κοινωνικές ομάδες από το Δημοτικό Δάσος Σκλήθρου της συστάδας 9β , τα οποία κατασχέθηκαν από το
Δασαρχείο Αγιάς ως παρανόμως υλοτομηθέντα με σκοπό τη θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016.
Τα καυσόξυλα που θα διατεθούν δεν θα ξεπερνούν τα 2 χκμ. ανά οικογένεια . Η διακίνηση θα γίνεται από το
σημείο κατάσχεσης μέχρι τα σπίτια των κατοίκων χωρίς δασονομικά έγγραφα.
Η διάθεση των καυσόξυλων θα γίνει κατά προτεραιότητα (ξεκινώντας απ’ τα χαμηλότερα εισοδήματα) και
μέχρι να εξαντληθεί η καθορισμένη ποσότητα ξυλείας.
Επειδή τα καυσόξυλα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη ατομικών αναγκών, απαγορεύεται η
διάθεσή τους σε τρίτους ή στο εμπόριο. Για το σκοπό αυτό η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα ενεργεί
σχετικούς έλεγχους και οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά, αλλά και με διοικητικό πρόστιμο».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Πρόεδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειου Λέτσιου,
- 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 47 του ν. 4280/14 (Α' 159): «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική
πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
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- το υπ’ αριθμ. 10167/5-10-2015 έγγραφο του Δήμου Αγιάς,
- το υπ’ αριθμ. 1479/183173/9-10-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Αγιάς,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφ ωνα
1. Την ατελώς διάθεση 32 χ.κ.μ καυσόξυλων δρυός σε ευπαθείς και αδύναμες κοινωνικές ομάδες, από τη
συστάδα 9β του δημοτικό δάσους Σκλήθρου, τα οποία κατασχέθηκαν από το Δασαρχείο Αγιάς ως
παρανόμως υλοτομηθέντα, με σκοπό τη θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο 2015-2016.
2. Τα καυσόξυλα που θα διατεθούν δεν θα ξεπερνούν τα 2 χκμ. ανά οικογένεια. Η διακίνηση θα γίνεται
από το σημείο κατάσχεσης μέχρι τα σπίτια των κατοίκων χωρίς δασονομικά έγγραφα.
3. Η διάθεση των καυσόξυλων θα γίνει κατά προτεραιότητα (ξεκινώντας απ’ τα χαμηλότερα εισοδήματα)
και μέχρι να εξαντληθεί η καθορισμένη ποσότητα ξυλείας.
4. Επειδή τα καυσόξυλα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη ατομικών αναγκών,
απαγορεύεται η διάθεσή τους σε τρίτους ή στο εμπόριο. Για το σκοπό αυτό η αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου θα ενεργεί σχετικούς έλεγχους και οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά, αλλά και με διοικητικό
πρόστιμο.
5. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 212/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

