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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
67/2016
από το πρακτικό της 6ης/ 26.04.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 7ο :

Εξέταση αιτήματος του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Ελάφου για παράταση της
μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της συστάδας 13β1 του Δημοτικού Δάσους
Σκλήθρου.

Στην Αγιά, σήμερα 26 Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Τρίτη 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 3365/22.04.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
7. Κασίδας Ιωάννης
8. Κούκας Γεώργιος
9. Μάρκου Σωτήριος
10. Μασούρας Γεώργιος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Ριζούλης Στέφανος
13. Σκαρκάλης Χρήστος
14. Σμυρλής Βασίλειος
15. Σουλιώτης Θεόδωρος
16. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
17. Αναστασίου Ιωάννης
18. Αράπης Χρήστος
19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
20. Ζιούλη Αναστασία
21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
22. Μπάτσικας Βασίλειος
23. Μπεϊνάς Αντώνιος
24. Ολύμπιος Αθανάσιος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
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),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου),
Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε 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 7ο :

Εξέταση αιτήματος του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Ελάφου για παράταση της
μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της συστάδας 13β1 του Δημοτικού Δάσους
Σκλήθρου.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.Δ. 86/1969 “Περί δασικού Κώδικα κ.λ.π.» Δασοπονικαί μελέται 1. Η
διαχείρισις των δημοσίων ή μη δασών, οργανώνουσα την δασοπονίαν προς πληρεστέραν επίτευξιν των
υπό ταύτης επιδιωκομένων σκοπών και ιδία προς εξασφάλισιν της διατηρήσεως και συντηρήσεως των
δασών και εγγύησιν διηνεκούς απολήψεως καρπώσεων, ενεργείται επί τη βάσει: α) Δασοπονικών ή
δασικών διαχειριστικών σχεδίων μονίμων ή προσωρινών. β) Δασοπονικών ή δασικών διαχειριστικών
εκθέσεων. γ) Πινάκων υλοτομίας και δ) Δασικών αστυνομικών διατάξεων. 2. Δια Δ/τος καθορίζονται αι
λεπτ
2. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.Δ. 86/1969 “Περί δασικού Κώδικα κ.λ.π.» Παράτασις μισθώσεων “
1. Παράτασις του χρόνου της μισθώσεως του αποκλειστικού δικαιώματος καρπώσεως δημοσίων δασών
επιτρέπεται, μόνον εφ' όσον δια λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως του μισθωτού δεν επραγματοποιήθη η
υλοτομία εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος, μετά πρότασιν των αρμοδίου δασάρχου και
περιφερειακού διευθυντού δασών, εις μεν τα μονοετίς μισθώσεις επί χρονικόν διάστημα ουχί πέραν των
δύο ετών. 2. Η παράτασις της μισθώσεως χορηγείται, είτε επί τω αυτώ συμβατικώ μισθώματι είτε και επί
αναπροσηρορμένω. ”.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 2,3 και 4 του Ν.Δ. 86/1969 Περί δασικού Κώδικα κ.λ.π. “ Παράτασις
χρόνου καρπώσεως μη δημοσίων δασών 1. Παράτασις του αρχικώς επί τη βάσει δασοπονικών μελετών ή
πινάκων υλοτομίας ή ειδικών διαταγών εγκριθέντος χρόνου καρπώσεως εις μη δημόσια δάση δύναται να
χορηγηθή υπό της καθορισάσης τον χρόνον τούτον αρμοδίας αρχής, επί τη αιτήσει του δασοκτήμονος εφ'
όσον δεν ήρχισεν η πραγματοποίησις της παρπώσεως. Εάν έλαβον χώραν έκτακτα γεγονότα, ως πυρκαϊαί,
ανεμοθλασίαι, χιονοθλασίαι, αποξηράνσεις και παρόμοιαι εμφανίσεις θεομηνιών ή λαθορολοτομίαι,
μεταβάλλονται την σύνθεσιν του δάσους, δεν χορηγείται παράτασις αλλ' εφαρμόζονται αι διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρ. 64. 2. Εφ'όσον ήρχισεν η πραγματοποίησις της καρπώσεως, δύναται να χορηγήται
παράτασις του καθορισθέντος χρόνυ, πέραν του υπό της παρ. 8 του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένου,
κατόπιν αιτήσεως του δασοκτήμονος ή του μισθωτού τη συγκαταθέσει του δασοκτήμονος. 3. Προκειμένου
περί δασών ανηκόντων εις δήμους ή κοινότητας ως και συνεταιρικών δασών, δια τα οποία έχει συσταθή
συνεταιρισμός ιδιοκτησίας, δια την κατά τας προηγουμένας παραγράφους χορήγησιν παρατάσεως
απαιτείται πρότασις του αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εγκρινομένη υπό του νομάρχου ή
αίτησις του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού. 4. Η παράτασις αύτη δεν δύναται να είναι μείζων
του έτους, προκειμένου περί καρπώσεων των οποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις εν

Σελίδα 3 από 4

ΑΔΑ: 7ΛΧΝΩ6Ι-859

διαχειριστικόν έτος. Προκειμένου περί καρπώσεων, των οποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις
πλείονα του ενός διαχειριστικά έτη, η παράτασις δύναται να είναι μέρχι δύο ετών. Η παράτασις χορηγείται
υπό τας προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρ. 125. ”.
Και έχοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθμ. 7071/242608/9-12-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας με την
οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υλοτομίας του Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς για το
διαχειριστικό έτος 2014,
2. την υπ’ αριθμ. 241/2014 (ΑΔΑ: 721ΙΩ6Ι-Ζ00) απόφασή του ΔΣ Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση του
πίνακα υλοτομίας δημοτικού δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς για το έτος 2014»,
3. την υπ’ αριθμ. 21/2015 (ΑΔΑ: 6ΒΒ1Ω6Ι-1Ε3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Εξέταση αιτήματος του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Ελάφου του Δήμου Αγιάς για την απευθείας
εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5δ,6α,10δ,13β1 του δημοτικού δάσους Σκλήθρου»,
4. ότι στις 15-5-2015 υπεγράφη το με Α.Π 4708 Δήμου Αγιάς σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό και η άδεια
απόληψης δασικών προϊόντων από τη συστάδα 13β1,
5. ότι στις 11-12-2015 βάση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του Δασαρχείου Αγιάς ξεκίνησαν οι υλοτομικές
εργασίες,
6. την από 21-4-2016 αίτηση (αριθ. Πρωτ. 3307/21-4-2016 του Δήμου Αγιάς) με την οποία ο Αγροτικός
Δασικός Συνεταιρισμός Ελάφου ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς αναγράφοντας τα εξής
« Έχω την εκμετάλλευση της 13β1 συστάδας του κοινοτικού δάσους Σκλήθρου μέχρι την 15-5-2016.Με
την παρούσα αίτησή μου παρακαλώ να μου χορηγηθεί 1η παράταση υλοτόμησης για 90 ημέρες δηλαδή
έως 15-8-2016 για την εξαγωγή από το δάσος των καυσόξυλων που καθυστέρησε για λόγους ανεξαρτήτου
θελήσεώς μας.»,
7. τον όγκο του λήμματος που έχει υλοτομηθεί βάση των πρωτοκόλλων εξέλεγξης.
Εισηγούμαστε Να γνωμοδοτήσουμε θετικά για την 1 η παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων
της συστάδας 13β1 του Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου , που ενεργείται από τον Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό
Ελάφου για τρεις (3) μήνες επειδή δεν ολοκληρώθηκαν οι υλοτομικές εργασίες.
Η σχετική απόφαση θα πρέπει να αποσταλεί στο Δασαρχείο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες και να
κοινοποιηθεί στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς και στον Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό
Ελάφου (Μισθωτή)».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου,
- τις διατάξεις του άρθρου 197 του ν.3463/06 (Α΄114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις των άρθρων 63, 125 και 142 παρ. 2, 3 και 4 του Ν.δ. 86/1969 (Α΄7) «ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ»,
- την υπ’ αριθμ. 241/2014 (ΑΔΑ: 721ΙΩ6Ι-Ζ00) απόφασή του με θέμα: «Έγκριση του πίνακα υλοτομίας
δημοτικού δάσους Σκλήθρου του Δήμου Αγιάς για το έτος 2014»,
- την υπ’ αριθμ. 21/2015 (ΑΔΑ: 6ΒΒ1Ω6Ι-1Ε3) απόφασή του με θέμα: «Εξέταση αιτήματος του
Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Ελάφου του Δήμου Αγιάς για την απευθείας εκμίσθωση της
εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5δ,6α,10δ,13β1 του δημοτικού δάσους Σκλήθρου»,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 3307/21.04.2016 αίτηση του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Ελάφου,
- την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφ ωνα
Α. Γνωμοδοτούμε θετικά για την 1η παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της συστάδας
13β1 του Δημοτικού Δάσους Σκλήθρου, που ενεργείται από τον Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό Ελάφου
(ΑΦΜ: 096061560 ), για τρεις (3) μήνες επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υλοτομικές εργασίες.
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Β. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δασαρχείο Αγιάς και στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου
Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες και να κοινοποιηθεί στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αγιάς, καθώς και στον Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό Ελάφου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

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

