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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 9817/25-9-2015
Αριθμό 173/2015

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 10ης/ 24-9-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 10ο:

Έγκριση παρακράτησης λήμματος ξυλείας όγκου 50 κ.μ. οξιάς (καυσόξυλα) για την κάλυψη
σε καυσόξυλα ευπαθών ομάδων μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 9567/19-9-2015 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 Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος1
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Βατζιάς Αντίγονος2
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Ζιούλη Αναστασία
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κασίδας Ιωάννης
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μασούρας Γεώργιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Κούκας Γεώργιος
23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Μπεϊνάς Αντώνιος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα.

1
2

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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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), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος
(Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) και Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας.
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 10ο:

Έγκριση παρακράτησης λήμματος ξυλείας όγκου 50 κ.μ. οξιάς (καυσόξυλα) για την κάλυψη
σε καυσόξυλα ευπαθών ομάδων μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αγιάς.

Πριν τη συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς την
πρόσκληση του Εκπροσώπου 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 Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τον ισχύοντα πίνακα υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου έτους 2013, που
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.6695/195272/21-11-2013 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
2. Το άρθρο 197 «Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών» του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 168, 176 του Ν.Δ. 86/89 «Περί δασικού κώδικα».
4. Την υπ’ αριθμ.6/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩ6Ι-0ΝΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την οποία
εγκρίθηκε ο πίνακας υλοτομίας του δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς για το έτος 2013.
5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2442/24-2-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας του
άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981 από το οποίο προκύπτει ότι: η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κανονικά
χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις και ότι: τελευταίος πλειοδότης για τη συστάδα 5α, στη θέση «Ανεμόχορτο
- Μπακατσή», του δασοκτήματος Μεγαλοβρύσου, αναδείχθηκε ο Στάθης Ηλίας του Κων/νου, που
πρόσφερε το ποσό των 41,00€/κ.μ.
6. Την υπ’ αριθμ. 59/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩ6Ι-ΒΝ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση
πρακτικών Επιτροπής Δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων της συστάδας 5α του
δασοκτήματος Μεγαλοβρύσου».
εισηγούμαστε την παρακράτηση λήμματος ξυλείας όγκου 50 κ.μ Οξιάς (καυσόξυλα) για την κάλυψη σε
καυσόξυλα ευπαθών ομάδων μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αγιάς.
- Για τα καυσόξυλα που θα διατεθούν για κάλυψη των αναγκών των ευπαθών ομάδων (πολύτεκνες
οικογένειες, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και μακροχρόνια άνεργοι) που είναι μόνιμοι κάτοικοι του
Δήμου Αγιάς , η διακίνηση θα γίνεται από το υλοτόμιο μέχρι τα σπίτια των κατοίκων με ευθύνη των
ιδίων και με την παρακολούθηση του προέδρου της Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου χωρίς δασονομικά έγγραφα.
- Το ποσό των 2.050 € που αναλογεί στον ξυλώδη όγκο των 50 κ.μ Οξιάς (καυσόξυλα) , δεν θα γίνει
απαιτητό από το Δήμο Αγιάς και θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί , βάσει του
πρωτόκολλου εξέλεγξης του Δασαρχείου Αγιάς των δασικών προϊόντων της συστάδας 5α του Δημοτικού
Δάσους Μεγαλοβρύσου».
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Σιμούλης
Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ θεωρώ ότι το θέμα της ξύλευσης των
δημοτικών και δημοσίων δασών πρέπει να το θέσουμε σε νέα βάση. Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις μεταξύ
των δημοτών των Κοινοτήτων του Δήμου. Όλοι οι κάτοικοι και οι δημότες πληρώνουν τα ίδια δημοτικά τέλη.
Πρέπει να προσδιορισθούν οι ανάγκες όλου του Δήμου, όλων των κατοίκων, γιατί δεν είναι θέμα χωριού και
πόλης. Πρέπει να έχουν δικαίωμα στο φθηνό ξύλο όλοι οι κάτοικοι του Δήμου. Θέλω σαν δημοτικό Συμβούλιο
να το δούμε και να καταφέρουμε να το αντιμετωπίσουμε συνολικά».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου,
- τον ισχύοντα πίνακα υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου έτους 2013,
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.6695/195272/21-11-2013 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- τις διατάξεις του άρθρου 197 του Ν.3463/2006,
- τις διατάξεις των άρθρων 168, 176 του Ν.Δ. 86/89 «Περί δασικού κώδικα»,
- Την υπ’ αριθμ.6/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩ6Ι-0ΝΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την οποία
εγκρίθηκε ο πίνακας υλοτομίας του δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου του Δήμου Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ.59/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩ6Ι-ΒΝ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση
πρακτικών Επιτροπής Δημοπρασίας για τη διάθεση δασικών προϊόντων της συστάδας 5α του
δασοκτήματος Μεγαλοβρύσου»,
- τη θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοβρύσου,
- την τοποθέτηση του κ. Θωμά Σιμούλη,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την παρακράτηση λήμματος ξυλείας όγκου 50 κ.μ Οξιάς (καυσόξυλα), από τη δασική συστάδα
5α του δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου, με σκοπό την κάλυψη σε καυσόξυλα ευπαθών ομάδων μόνιμων
κατοίκων του Δήμου Αγιάς, βάσει του άρθρου 197 και την παράγραφο 2 του Ν.3463/2006, περί
«Εκμετάλλευσης δημοτικών και κοινοτικών δασών», ως εξής:
- Τα καυσόξυλα θα διατεθούν για κάλυψη των αναγκών των ευπαθών ομάδων (πολύτεκνες οικογένειες,
άτομα με αναπηρία άνω του 67% και μακροχρόνια άνεργοι) που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου
Αγιάς. Η διακίνηση θα γίνεται από το υλοτόμιο μέχρι τα σπίτια των κατοίκων με ευθύνη των ιδίων και
με την παρακολούθηση του προέδρου της Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου χωρίς δασονομικά έγγραφα.
- Το ποσό των 2.050€ που αναλογεί στον ξυλώδη όγκο των 50 κ.μ Οξιάς (καυσόξυλα), δεν θα γίνει
απαιτητό από το Δήμο Αγιάς και θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί, βάσει του
πρωτόκολλου εξέλεγξης του Δασαρχείου Αγιάς των δασικών προϊόντων της συστάδας 5α του
δημοτικού δάσους Μεγαλοβρύσου.
Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 173/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

