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Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και
ώρα  10.00  π.μ,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  329/2015
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 2-7-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
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Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                          ΘΕΜΑ
   Καθορισμός τρόπου ανάθεσης μελέτης με τίτλο “Πίνακας υλοτομίας Καταφυγίου
έτους 2015” και παροχή σύμφωνης γνώμης για την επιβολή περιοριστικών μέτρων

βοσκής.

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 2α του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα

7.00' μ.μ.,  στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.  14892/26-6-2015 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα με τους

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και  των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 14) Σβάρνας Ιωάννης 1) Γούλας Γεώργιος

2) Αντωνίου Σωτήριος 15) Τάντος Μιχαήλ 2) Διαμαντή Ευαγγελία 

3) Αραμπατζής Δημήτριος 16) Ψημμένος Κωνσταντίνος 3) Ντελής Ιωάννης

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 17) Παπαλός Κωνσταντίνος 4) Τίκας Τριαντάφυλλος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 18) Μαρκινός Αθανάσιος 5) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 19) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 6) Παπαγεωργίου Σταύρος 

7) Καπράνας Απόστολος 20) Τσιούκης Λάμπρος 7) Μιχαλάκης Κων/νος

8) Κολοκύθα Άλκηστις 21) Βαρελάς Βάιος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

9) Κουρκούνας Βασίλειος 22) Αμπαντζή Μαρία

10) Λέκκας Αλέξανδρος 23) Λέμας Ευάγγελος

11) Μαντζιάρας Παναγιώτης 24) Χατζής Ηλίας

12) Μπακαλάκου Σωτηρία 25) Κρανιάς Βασίλειος

13) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 26) Σχορετσανίτης Ηλίας



Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο 33

μελών,  παρόντες  ήταν  26),  οι  οποίοι  αποτελούν  και  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  Σώματος,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  96  του  Ν.3463/2010 «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,

παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. 

---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με καθορισμό
τρόπου ανάθεσης μελέτης με τίτλο “Πίνακας υλοτομίας Καταφυγίου έτους 2015” και παροχή
σύμφωνης γνώμης για την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την εισήγηση της Δ/ντριας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας, κας
Κατσαούνη Ελένης, η οποία έχει ως εξής:
“Λαμβάνοντας υπόψη:
-Τον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  του  Δήμου   οικ.  Έτους  2015  στον  οποίο  υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 3.000,00 € (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) στον Κ.Α. : 70.06-7413.0002   για
την κάλυψη της δαπάνης από την εκπόνηση μελέτης «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2015»  ΔΕ. Ιτάμου.  

-Το  υπ'  αριθ.  Πρωτ.  15020/29-06-2015 έγγραφο της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  περί
αδυναμίας εκπόνησης μελετών πινάκων υλοτομίας.

-Το υπ' αριθ. Πρωτ. 1920/96865/15-06-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Καρδίτσας σύμφωνα
με  το  οποίο  το  κοστολόγιο  σύνταξης  πίνακα  υλοτομίας  Δημοτικού  Δάσους  Καταφυγίου
ανέρχεται στο ποσό των 1.126,53 € χωρίς Φ.Π.Α.

-Το  συνδυασμό  των  διατάξεων  των  άρθρων  65  και  72  του  N.  3852/2010  «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης» από τον οποίο προκύπτει ότι και μετά την ισχύ του νόμου 3852/2010 το Δ.Σ.
είναι  αρμόδιο  για  τη  λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών, ενώ η Ο.Ε. είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της
πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση των πράξεων του διαγωνισμού.

-Τα  οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. στ. του  N. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄/22-02-05), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .

-Το  γεγονός  ότι  προκειμένου  να  εγκριθεί  ο  σχετικός  πίνακας  υλοτομίας  ,  απαιτείται  η
σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για τα περιοριστικά μέτρα βοσκής, τα οποία θα επιβληθούν με την
έναρξη της υλοτομίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

-Την  απευθείας  ανάθεση  εκπόνησης  της  μελέτης  «ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2015» ΔΕ. ΙΤΑΜΟΥ. 

-Τη σύμφωνη  γνώμη  σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής σε μέρος  του
τμήματος 18 του Δημοτικού Δάσους Καταφυγίου , το οποίο θα υλοτομηθεί προκειμένου να
ικανοποιηθούν οι ανάγκες σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τ.Κ. Καταφυγίου για το έτος
2015.  Τα περιοριστικά  μέτρα που θα επιβληθούν από το Δασαρχείο  με  την έναρξη της
υλοτομίας  είναι:  Απαγόρευση  βοσκής  παντός  ζώου  σε  μέρος  του  τμήματος  που  θα



υλοτομηθεί και ειδικότερα 10 χρόνια για τα γίδια , 7 χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 5 χρόνια
για τα πρόβατα.”

2.Τις  διατάξεις  των άρθρων  65  και  72  του  Ν.  3852/2010 καθώς  και  τις  διατάξεις  του
Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α'/22-02-05), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

3.Τις  τοποθετήσεις,  απόψεις  των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αποφάσισε ομόφωνα

1.Καθορίζει ως τρόπο ανάθεσης της μελέτης  “ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
2015”  την   απευθείας  ανάθεση,  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  σκεπτικό  της
παρούσας.

2.Παρέχει  σύμφωνη  γνώμη  για την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής σε μέρος
του  τμήματος  18  του  Δημοτικού  Δάσους  Καταφυγίου  ,  το  οποίο  θα  υλοτομηθεί
προκειμένου  να  ικανοποιηθούν  οι  ανάγκες  σε  καυσόξυλα  των  κατοίκων  της  Τ.Κ.
Καταφυγίου  για  το  έτος  2015.  Τα  περιοριστικά  μέτρα  που  θα  επιβληθούν  από  το
Δασαρχείο με την έναρξη της υλοτομίας είναι:  Απαγόρευση βοσκής παντός ζώου σε
μέρος  του  τμήματος  που  θα  υλοτομηθεί  και  ειδικότερα  10  χρόνια  για  τα  γίδια  ,  7
χρόνια για τα μεγάλα ζώα και 5 χρόνια για τα πρόβατα, σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λέκκας, Βαρελάς
και Σχορετσανίτης λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 329/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ




