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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 16ο .-

Εξέταση αίτησης Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Τ.Κ.
Σκλήθρου

Αριθμός Απόφασης 121/2011
Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Στάθης Νικόλαος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλάρης Γεώργιος
3. Σμυρλής Βασίλειος

2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
4. Τσιτσές Δημήτριο
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.
3.
5.
7.
9.

Αλβίζος Δημήτριος
Λάμπρου Ευάγγελος
Παπαδημητρίου Νίκος
Περπερής Ευάγγελος
Πραντζίδης Δημήτριος

2. Ζιούλη Αναστασία
4. Μπαράκος Γεώργιος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Πατσιαβούδης Στέργιος
10. Ράντζος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος
9. Πλατής Βασίλειος
11. Χαλάτσης Αντώνιος

2. Γούλης Δημήτριος
4. Κοσμάς Νικόλαος
6. Μπελιάς Αθανάσιος
8. Οικονόμου Στέλιος
10. Ριζάκης Δημήτριος
12. Χριστοδούλου Βασίλειος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ.64/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου «Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011»
λόγω αιτήσεων κτηνοτρόφων που αιτούνται την άμεση διάθεση βοσκότοπου,
ώστε να ταχτοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ 2011. (εισηγητής ο
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης).
2. «Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγιάς σε Πυροσβεστικό Σταθμό»
λόγω ότι άμεσα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους υπεύθυνους φορείς τις
επιπρόσθετες ανάγκες πυρασφάλειας της περιοχής του νέου Δήμου μας.
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.
Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση ψηφίσματος που κατέθεσε ο
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με:
«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ
ΕΛΓΑ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας
διάταξης θεμάτων και του ψηφίσματος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
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Θέμα 16ο .-

Εξέταση αίτησης Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Τ.Κ.
Σκλήθρου

Αριθμός Απόφασης 121/2011
Πριν τη συζήτηση 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. 7 του άρθρου 95 και
παρ. 4 του άρθρου 134 αντίστοιχα του Κ.Δ.Κ., σύμφωνα με τις οποίες οι Πρόεδροι
των τοπικών Κοινοτήτων προσκαλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, όταν
συζητούνται θέματα που αφορούν την αντίστοιχη τοπική Κοινότητα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής
Ενότητας Μελιβοίας, κ. Μπάτσικα Βασίλειο, που έθεσε υπόψη του δημοτικού
συμβουλίου τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 197 του ΔΚΚ:
«1. Η διαχείριση, η καλλιέργεια και η εκμετάλλευση των δημοτικών ή κοινοτικών
δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Η
εκμίσθωση της εκμεταλλεύσεως γίνεται με δημοπρασία.
2. 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 όλα τα μέλη είναι
κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας, απευθείας και χωρίς δημοπρασία και για
χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών.
3. Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό που έχει μισθώσει σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως, να παραχωρήσει, με οποιαδήποτε μορφή, το
δικαίωμα αυτό, και θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη η σχετική σύμβαση, καθώς και η
παραχώρηση. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματική ποινή που είναι ίση τουλάχιστον
με το δεκαπλάσιο της αξίας του ανταλλάγματος».
Με το άρθρο 135 του Ν.Δ. 86/69 ορίζεται ότι:
«1. Σε κάθε δασικό συνεταιρισμό εργασίας δεν μπορεί να διατεθεί ετησίως ποσό
ανώτερο της δυναμικότητός του, η οποία εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του και
από την κατά μέσον όρο ετήσια δυνατή παραγωγή. Η δυναμικότητα ορίζεται με
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας. Για τον καθορισμό της δυναμικότητός τους τα μέλη
των δασικών συνεταιρισμών εργασίας διακρίνονται σε κύρια και δόκιμα. Ως δόκιμα
θεωρούνται όλοι οι μη συμπληρώσαντες το 21ον έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν είναι
αρχηγοί οικογενείας, και όσοι ασκούν ως κύριο έργο το επάγγελμα του υλοτόμου
λιγότερο από ένα έτος.
2.Προκειμένου να ευεργετηθούν με τη μίσθωση δημοσίων δασών χωρίς δημοπρασία
πρέπει, αφ' ενός μεν να μην έχουν αδικαιολόγητες οικονομικές εκκρεμότητες με το
Δημόσιο ή την οικεία κοινότητα από προηγούμενες μισθώσεις, αφ' ετέρου δε να έχουν
επιδείξει πνεύμα συμμορφώσεως προς τους δασικούς Νόμους και τις δασοτεχνικές
οδηγίες της δασικής αρχής.
3. Είναι αυτοδικαίως και από την αρχή άκυρες επίσης οι μισθώσεις σε συνεταιρισμούς,
στους οποίους λείπουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή στους οποίους μετέχουν ένας ή
περισσότεροι οι οποίοι δεν είναι κανονικά μέλη του συνεταιρισμού».
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Από την ισχύουσα Διαχειριστική έκθεση Δημοτικού δάσους Σκλήθρου περιόδου
2008-2012 προβλέπεται να υλοτομηθούν μέσα στο έτος 2011, οι δασικές συστάδες
2Α, (ρέμα Μάρμαρα – ράχη Γελαδόστας) και 8Γ (ρέμα Καρυές – Γελαδοκοπριά –
Παπά αλώνι – Κομμένος τόπος.
Ο ξυλώδης όγκος που μπορεί να υλοτομηθεί, με βάση την ισχύουσα Διαχειριστική
έκθεση, ανέρχεται για την συστάδα 2α σε 1.593 κ.μ αείφυλλα - πλατύφυλλα
(καύσιμο) και για την συστάδα 8γ σε 1.066 κ.μ. δρυός (καύσιμο).
Η υλοτομία θα είναι αποψιλωτική για την συστάδα 2Α και καλλιεργητική για την
συστάδα 8Γ.
Ειδικά για τη δασική συστάδα 2Α η υλοτομία θα απαγορευθεί και δεν θα
πραγματοποιηθεί αποψίλωση από την πλευρά που έχει «μέτωπο» στον οικισμό του
Σκλήθρου, αλλά θα πραγματοποιηθεί μόνο από την πίσω πλευρά της.
Στο πρωτόκολλο του Δήμου μας παραλήφθηκε και έλαβε αριθμό 4526/31-3-2011
έγγραφο του Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκλήθρου, που ζητά την εκμίσθωση
της εκμετάλλευσης του δάσους για τις δασικές συστάδες 2Α και 8Γ για χρονικό
διάστημα ενός έτους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε:
1. την απ’ ευθείας ανάθεση στον Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκλήθρου των
δασικών συστάδων 2Ακαι 8Γ.
2. τις τιμές που για καυσόξυλα αείφυλλων, πλατύφυλλων, δρυός - οξιάς στα έντεκα
( 11) Ευρώ το χωρικό κυβικό μέτρο.
3. την κατάρτιση των όρων ανάθεσης.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ.
Μαρούδας Ρίζος στην τοποθέτηση του είπε τα εξής:
«Πάγια και Πανελλαδική θέση της παράταξή μας είναι η καταψήφιση των πάσης
φύσεως απ’ ευθείας αναθέσεων και ως εκ’ τούτου καταψηφίζουμε».
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος στην οποία υπερψήφισαν είκοσι δύο
(22) δημοτικοί σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου κ.
Πραντζίδης Δημήτριος και καταψήφισε ένας (1) δημοτικός σύμβουλος.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 95 και της παρ. 4 του άρθρου 134 του Κ.Δ.Κ.,
2) την εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΕ Μελιβοίας κ. Μπάτσικα Βασίλειου,
3) το άρθρο 197 του ΔΚΚ (Ν.3463/06),
4) το άρθρο 135 του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/69),
5) τις διατάξεις του Π.Δ/τος 126/86
6) το από 30/3/2011 έγγραφο του Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκλήθρου,
7) την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,
Με ψήφους 22 υπέρ και 1 κατά
και με τη θετική ψήφο του Προέδρου της τοπικής Κοινότητας Σκλήθρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την απ’ ευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών προϊόντων
των δασικών συστάδων 2Α και 8Γ, του Δημοτικού δάσους Σκλήθρου, για χρονικό
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διάστημα ενός έτους, στο Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκλήθρου με
ΑΦΜ.096074819 με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο.
Ο Δήμος Αγιάς εκμισθώνει απ’ ευθείας την εκμετάλλευση των δασικών
προϊόντων των δασικών συστάδων 2Α και 8Γ, του δημοτικού δάσους Σκλήθρου, στο
Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκλήθρου.
Η απευθείας εκμίσθωση αφορά το αποκλειστικό δικαίωμα απόληψης δασικών
προϊόντων των παραπάνω συστάδων, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα
Διαχειριστική Έκθεση.
Άρθρο 2ο.
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε ένα έτος, που αρχίζει από την υπογραφή
συμφωνητικού μεταξύ του Δημάρχου και του εκπροσώπου του Συνεταιρισμού.
Η έναρξη εργασιών εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 2α και 8γ θα γίνει
από την ημέρα υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου και του
Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σκλήθρου και της αδείας απολήψεως δασικών
προϊόντων.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να παραταθεί ο χρόνος των
εργασιών εκμετάλλευσης για ένα τρίμηνο.
Άρθρο 3ο.
Η υλοτομία είναι:
• για την συστάδα 2Α αποψιλωτική και
• για την συστάδα 8Γ καλλιεργητική
Ειδικά για τη δασική συστάδα 2Α η υλοτομία θα απαγορευθεί και δεν θα
πραγματοποιηθεί αποψίλωση από την πλευρά που έχει «μέτωπο» στον οικισμό του
Σκλήθρου και θα πραγματοποιηθεί μόνο από την πίσω πλευρά της.
Άρθρο 4ο.
Το μίσθωμα καθορίζεται για καυσόξυλα αείφυλλων, πλατύφυλλων, δρυός - οξιάς
στα έντεκα (11,00) Ευρώ ανά χωρικό κυβικό μέτρο.
Ο Δασικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σκλήθρου για την εγκατάσταση του στις
δασικές συστάδες 2Α και 8Γ θα προσκομίσει στον Δήμο εγγυητικές επιστολές
αναγνωρισμένης Τραπέζης για την καλή εκτέλεση των εργασιών και συγκεκριμένα
ποσού 4.000.00€ ευρώ για τη συστάδα 2Α και 4.885.00€ ευρώ για τη συστάδα 8Γ.
Άρθρο 5ο.
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στον Δήμο κατόπιν εξέλεγξης των δασικών
προϊόντων από το Δασαρχείο Αγιάς.
Άρθρο 6ο.
Σε περίπτωση που εντός του συμφωνηθέντος χρόνου δεν έχουν υλοτομηθεί και
εξελεγχθεί τα 3/4 του προβλεπόμενου ξυλώδη όγκου από την ισχύουσα διαχειριστική
έκθεση για κάθε συστάδα χωριστά, δεν θα χορηγείται από τον Δήμο παράταση
χρόνου υλοτομίας στον Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκλήθρου.
Άρθρο 7ο.
Η ανάθεση των δασικών συστάδων γίνεται χωρίς δρόμο.
Άρθρο 8ο.
Σε περίπτωση που δεν έχουν τελειώσει οι προβλεπόμενες υλοτομικές εργασίες
των δασικών συστάδων εντός του συμφωνηθέντος χρόνου και του τυχόν χρόνου
παρατάσεως θα γίνεται καταλογισμός σε βάρος του Δασικού Αγροτικού
Συνεταιρισμού, χωρίς τα δένδρα να κοπούν και δεν θα χορηγείται σε αυτόν άλλη
συστάδα για το επόμενο έτος.
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Άρθρο 9ο.
Η παραχώρηση των δασικών συστάδων 2Α και 8Γ γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.
126/86 και μετά από την έκδοση απόφασης των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, ο δε Δασικός Αγροτικός Συνεταιρισμός υπόκειται στις διατάξεις της
Δασικής Νομοθεσίας.
Άρθρο 10ο.
Απαγορεύεται η μεταφορά από το δάσος της εξελεγχθείσης ποσότητας δασικών
προϊόντων χωρίς την εμπρόθεσμη καταβολή του αντιστοίχου μισθώματος στον
Δήμο.
Άρθρο 11ο.
Ο μισθωτής Δασικός Αγροτικός Συνεταιρισμός υποχρεούται να συμμορφώνεται
με τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας και να έχει την ευθύνη αποζημιώσεως προς
τον Δήμο για κάθε ζημιά που θα προξενήσει στο δάσος, χωρίς την επέμβαση των
δικαστηρίων.
Άρθρο 12ο.
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για βλάβη του
μισθίου δάσους από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία,
γιατί έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών του δάσους.
Άρθρο 13ο.
Απαγορεύεται η διακίνηση δασικών προϊόντων προ της ανατολής και μετά της
δύσης του ηλίου.
Άρθρο 14ο.
Τα διαχειριστικά μέτρα υλοτομίας των δασικών συστάδων 2Α και 8Γ θα
καθοριστούν με το πρωτόκολλο εγκατάστασης του Δασαρχείου Αγιάς
Άρθρο 15ο.
Ο Δήμος υποχρεώνει τον μισθωτή να παραδίδει αυθημερόν σε αυτήν το ζυγολόγιο
με αντίγραφο της πιστοποίησης και του δελτίου μεταφοράς.
Άρθρο 16ο.
Σε περίπτωση παράνομης διακίνησης δασικών προϊόντων από τον μισθωτή, θα
διώκεται ποινικά ο Συνέταιρος που ενεργεί την διακίνηση.
Άρθρο 17ο.
Αν κατά την τελική επιθεώρηση κάθε δασικής συστάδας διαπιστωθεί ότι
υπάρχουν ανυλότομητα δένδρα τα οποία έπρεπε να κοπούν, γιατί η Δασική Υπηρεσία
τα είχε σφραγισμένα, θα γίνεται καταλογισμός σε βάρος του μισθωτή, χωρίς τα
δένδρα να κοπούν.
Άρθρο 18ο.
Μετά τη λήξη του ενός έτους και κατά τυχόν χορήγηση χρόνου παράτασης
υλοτομίας στον μισθωτή, ο Δήμος έχει το δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου να προέλθει στην αναπροσαρμογή των μισθωμάτων, βάσει
του τιμάριθμου που θα ισχύει κατά τον χρόνο αυτής.
Άρθρο 19ο.
Ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώνει τον δήμο για κάθε διακίνηση δασικών
προϊόντων, ώστε εκπρόσωπος αυτού να βρίσκεται στη γεφυροπλάστιγγα για την
ζύγιση των δασικών προϊόντων. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης του Δήμου, η
διακίνηση θεωρείται παράνομη και θα διώκεται ποινικά.
Άρθρο 20ο.
Ο Δήμαρχος Αγιάς εξουσιοδοτείται για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή
του συμφωνητικού του άρθρου 2 της παρούσας.
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Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος, για τους λόγους που αναφέρονται
στην τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

