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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15ης/ 22-12-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 9ο:

Έγκριση του πίνακα υλοτομίας δημοτικού δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς για το
έτος 2014.

Στην Αγιά, σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2014, 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 16901/18-12-2014 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, 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 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 Ιωάννης1
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. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπεϊνάς Αντώνιος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
24. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
26. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
27. Μασούρας Γεώργιος
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
1

Αποχώρησε πριν τη έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
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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 κ.κ.: Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος
(Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) και Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο
Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας. Ο Δήμαρχος αναπληρώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 183/2014 (ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο) απόφασή του, από τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Λέτσιο.
Ακόμα προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος και ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης. 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 9ο:

Έγκριση του πίνακα υλοτομίας δημοτικού δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς για το
έτος 2014.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση
ως προς την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου στο Δημοτικό
Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου 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 απο 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. 11366/27-8-2014 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 3781/238827/19-11-2014 αναφορά της Δ/νσης Δασών Λάρισας με την οποία
υποβλήθηκε για θεώρηση και έγκριση ο εν λόγω πίνακας , μαζί με το 19-11-2014 φύλλο ελέγχου
της Δασολόγου κ. Αλκμήνης Κατσάδα.
3. Την από 13-11-2014 έκθεση επαλήθευσης της υπόψη μελέτης του Δασολόγου κ. Κων/νου Μανίκα
του Δασαρχείου Αγιάς.
4. Το απο 9-12-2014 φύλλο Θεώρησης της Επιθεώρησης Δασών Λάρισας.
5. Την αριθμ. 7071/242608/9-12-2014 απόφαση έγγρισης του πίνακα υλοτομίας του Δημοτικού
Δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς για το διαχειριστικό έτος 2014 της Επιθεώρησης Δασών Ν.
Λάρισας.
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6. Από τον ισχύοντα πίνακα υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου έτους
2014, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7071/242608/9-12-2014 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας
Θεσσαλίας,, προβλέπεται να υλοτομηθούν το διαχειριστικό έτος 2014 οι παρακάτω δασικές
συστάδες:
Για εμπόριο:
- δασική συστάδα 5δ, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά
σε 476 κ.μ Δρύς και 122 κ.μ Οξυάς.
- δασική συστάδα 6α, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά
σε 399 κ.μ Δρύς και 200 κ.μ Οξυάς.
- δασική συστάδα 10δ με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά
σε 53 κ.μ Δρύς και 209 κ.μ Οξυάς .
- δασική συστάδα 13β1 με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται
συνολικά σε 759 κ.μ Οξυάς.
Για Ατομικές ανάγκες:
- δασική συστάδα 9β, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά
σε 788 κ.μ Δρύς και 100 κ.μ Οξυάς.
- δασική συστάδα 13γ, με τον ξυλώδη όγκο που μπορεί να υλοτομηθεί να ανέρχεται συνολικά
σε 78 κ.μ Δρύς και 216 κ.μ Οξυάς.
Η υλοτομία της συστάδας (13γ) συνολικού ξυλώδους όγκου 294 κ.μ και της συστάδας (9β)
συνολικού ξυλώδους όγκου 888 κ.μ του Δημοτικού Δάσους της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου
Δήμου Αγιάς, διαθέτοντας για τις ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα των μονίμων κατοίκων της
Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου
Η διάθεση δασικών προιόντων της συστάδας (13γ) για τις ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα των
μονίμων κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου θα γίνει άμεσα με ανάθεση σε Δασικό
Συνεταιρισμό .
Η διάθεση δασικών προιόντων της συστάδας (9β) κάλυψης ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των
μονίμων κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου για τα έτη 2015 και 2016 και θα γίνει μέσα
στο έτος 2015 με ανάθεση σε Δασικό Συνεταιρισμό.
Σε περίπτωση περίσσειας ποσότητας καυσόξυλων ,η υπόλοιπη ποσότητα θα δίνεται σε μόνιμους
κατοίκους όμορων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αγιάς.
Η υλοτόμηση των συστάδων 5δ,6α,10δ,13β1 συνολικού ξυλώδους όγκου 2218κ.μ
Η διάθεση δασικών προιόντων των συστάδων 5δ,6α,10δ,13β1για το εμπόριο , θα γίνει το 2015 είτε
με ανάθεση σε Δασικούς συνεταιρισμούς είτε με δημοπρασία .
Εισηγούμαστε την έγκριση του πίνακα υλοτομίας δημοτικού δάσους Σκλήθρου Δήμου Αγιάς περιοχής
του Δασαρχείου Αγιάς, για το διαχειριστικό έτος 2014 όπως αυτός συντάχθηκε επαληθεύτηκε,
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε απο την Επιθεώρηση Δασών Λάρισας».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς
Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Θα υπερψηφίσουμε βέβαια, αλλά θα κάνω δύο παρατηρήσεις.
Η μια είναι ότι θα έπρεπε να γράφεται στην εισήγηση σε ποιόν ιδιώτη μελετητή έγινε η απ’ ευθείας
ανάθεση για τον πίνακα υλοτομίας. Η δεύτερη ότι πρέπει κάποια στιγμή να ψηφιοποιηθούν οι χάρτες
αυτοί και να σταλούν ηλεκτρονικά στους δημοτικούς συμβούλους, ώστε να μπορούν κι αυτοί να
εκφράζουν καλύτερα την άποψή τους σ’ αυτού του είδους τις αποφάσεις μας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Λέτσιου Βασίλειου,
- τις διατάξεις των άρθρων 63, 64 και 65του Ν.Δ 86/1969 “περί δασικού Κώδικος”,
- τις διατάξεις του άρθρου 17 του από 19-11-1928 Π.Δ/τος,
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τα σχετικά έγγραφα του φακέλου,
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
την υπ’ αριθμ. 7071/242608/9-12-2014 απόφαση έγκρισης του πίνακα υλοτομίας του Δημοτικού
Δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς για το διαχειριστικό έτος 2014 της Επιθεώρησης Δασών Ν.
Λάρισας,
- την απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου,
και μετά από συζήτηση
-

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον πίνακα υλοτομίας δημοτικού δάσους Σκλήθρου Δήμου Αγιάς, περιοχής του
Δασαρχείου Αγιάς, για το έτος 2014 όπως αυτός συντάχθηκε, επαληθεύτηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την Επιθεώρηση Δασών Νομού Λάρισας.
Καθορίζει ότι:
1. Η διάθεση των δασικών προϊόντων της συστάδας 13γ προορίζεται για τις ατομικές ανάγκες, σε
καυσόξυλα, των μονίμων κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου και θα γίνει άμεσα με
ανάθεση σε Δασικό Συνεταιρισμό .
2. Η διάθεση των δασικών προϊόντων της συστάδας 9β προορίζεται για την κάλυψη ατομικών
αναγκών, σε καυσόξυλα, των μονίμων κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου, για τα έτη
2015 και 2016 και θα γίνει μέσα στο έτος 2015 με ανάθεση σε Δασικό Συνεταιρισμό.
3. Σε περίπτωση περίσσειας ποσότητας καυσόξυλων, η υπόλοιπη ποσότητα θα δίνεται σε μόνιμους
κατοίκους όμορων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αγιάς.
4. Η διάθεση των δασικών προϊόντων των συστάδων 5δ, 6α, 10δ, 13β1 προορίζεται για το εμπόριο
και θα πραγματοποιηθεί το έτος 2015 είτε με ανάθεση σε Δασικούς συνεταιρισμούς είτε με
δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 241/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

