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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 31-10-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 42ο:

Παρακράτηση λήμματος ξυλείας για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων
της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου.

Στην Αγιά, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 14509/27-10-2014 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 Προεδρεύων 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. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μάρκου Σωτήριος
14. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
15. Μασούρας Γεώργιος
16. Μπεϊνάς Αντώνιος
17. Ολύμπιος Αθανάσιος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Σιμούλης Θωμάς
20. Σκαρκάλης Χρήστος
21. Σμυρλής Βασίλειος
22. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
25. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μπάτσικας Βασίλειος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος
Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος
(Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο
Πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο
Διευθυντής της ΔΕΥΑ Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και
η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. 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:
Θέμα 42ο:

Παρακράτηση λήμματος ξυλείας για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων
της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση
ως προς την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου στο Δημοτικό
Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
«Έχοντας υπόψη
- την 1196/70531/16-4-2014 απόφαση της Δ/σης Δασών Λάρισας με θέμα «άδεια επέμβασης για την
κατασκευή του έργου «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ΤΚ
Μεγαλοβρύσου του Δ. Αγιάς¨ εντός του δημοτικού δάσους»
- Την υπ. αριθμ. 1909/114221/18-6-2014 «έγκριση έκτακτης κάρπωσης εντός του Δημοτικού Δάσους
Μεγαλοβρύσου, του Δήμου Αγιάς»
- την υλοτόμηση 140 χ.κ.μ. ενδεικτικού ξυλώδους όγκου καυσόξυλων οξιάς με αυξομείωση 50% στο
Δημοτικό Δάσος Μεγαλοβρύσου που θα προκύψει στην περιοχή προφήτη Ηλία από το έργο
«κατασκευή μικρού φράγματος ¨προφήτη Ηλία¨» ΤΚ Μεγαλοβρύσου
- το με αριθμό 119/2014 (ΑΔΑ: 7ΝΓ9Ω6Ι-Λ71) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Απ’
ευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων έκτακτης κάρπωσης του δημοτικού
δάσους Μεγαλοβρύσου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή
του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου».”
Εισηγούμαι:
την παρακράτηση λήμματος ξυλείας όγκου 48 κ.μ δρυός (καυσόξυλα) για την κάλυψη ατομικών
αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Μεγαλοβρύσου βάσει του άρθρου 197 και την
παράγραφο 2 του Ν.3463/2006, περί «Εκμετάλλευσης δημοτικών και κοινοτικών δασών», (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 τα μέλη είναι κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας, απευθείας και χωρίς
δημοπρασία και για χρονικό διάστημα έως τριών ετών) :
1. Για τα καυσόξυλα που θα διατεθούν για τις ατομικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της Τ.Κ.
Μεγαλοβρύσου, η διακίνηση θα γίνεται από το υλοτόμιο μέχρι τα σπίτια των κατοίκων της Τ.Κ.
Μεγαλοβρύσου, με ευθύνη των ιδίων και με την παρακολούθηση του προέδρου της Τ.Κ. και του
Δασικού Συνεταιρισμού Σκλήθρου χωρίς δασονομικά έγγραφα.
2. Το ποσό των 960 € που αναλογεί στον ξυλώδη όγκο των 48 κ.μ δρυός (καυσόξυλα) , δεν θα γίνει
απαιτητό από το Δήμο Αγιάς και θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί βάση του
πρωτόκολλου εξέλεγξης του Δασαρχείου Αγιάς των δασικών προϊόντων της έκτακτης κάρπωσης
του Δημοτικού Δάσους Μεγαλοβρύσου».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασίλειου Λέτσιου,
- την 1196/70531/16-4-2014 απόφαση της Δ/σης Δασών Λάρισας με θέμα «άδεια επέμβασης για
την κατασκευή του έργου «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία ΤΚ
Μεγαλοβρύσου του Δ. Αγιάς¨ εντός του δημοτικού δάσους»
- την υπ. αριθμ. 1909/114221/18-6-2014 «έγκριση έκτακτης κάρπωσης εντός του Δημοτικού Δάσους
Μεγαλοβρύσου, του Δήμου Αγιάς»,
- το με αριθμό 119/2014 (ΑΔΑ: 7ΝΓ9Ω6Ι-Λ71) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Απ’
ευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων έκτακτης κάρπωσης του δημοτικού
δάσους Μεγαλοβρύσου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην
περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου»,
- τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παρακράτηση λήμματος ξυλείας όγκου 48 κ.μ δρυός (καυσόξυλα) για την κάλυψη
ατομικών αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Μεγαλοβρύσου, βάσει του άρθρου 197 και
την παράγραφο 2 του Ν.3463/2006, περί «Εκμετάλλευσης δημοτικών και κοινοτικών δασών», ως
εξής:
1. Τα καυσόξυλα που θα διατεθούν για τις ατομικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της Τ.Κ.
Μεγαλοβρύσου, θα διακινούνται από το υλοτόμιο μέχρι τα σπίτια των κατοίκων της Τ.Κ.
Μεγαλοβρύσου, με ευθύνη των ιδίων και με την παρακολούθηση του προέδρου της Τ.Κ. και του
Δασικού Συνεταιρισμού Σκλήθρου, χωρίς δασονομικά έγγραφα.
2. Το ποσό των 960€ που αναλογεί στον ξυλώδη όγκο των 48 κ.μ δρυός (καυσόξυλα) , δεν θα γίνει
απαιτητό από το Δήμο Αγιάς και θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό, που αντιστοιχεί στο
πρωτόκολλο εξέλεγξης του Δασαρχείου Αγιάς, των δασικών προϊόντων της έκτακτης κάρπωσης
του Δημοτικού Δάσους Μεγαλοβρύσου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 204/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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