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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 10/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 03 του μήνα Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4168/27-06-18  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της 
έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 
3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   11. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

2. Τσεργάς Κων/νος  12. Διψάνας Αχιλλεύς 

3. Τσούγιας Χρήστος  13. Βλάγκας Ιωάννης 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  14. Μανώλης Γεώργιος 

5. Αργυρίου Ιωάννης   15. Κυρίτσης Γεώργιος 

6. Ζάχος Βασίλειος  16. Έξαρχος Γεώργιος 

7. Τσιαπλές Θωμάς  17. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Ζησάκη Ξανθή  18. Νικολάου Γεώργιος 

9. Τσάτσαρης Χρήστος  19. Τσέτσιλας Δημήτριος 

10. Πανάγου Ελευθερία    

   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Σαϊτης Αστέριος  5. Τζέκας Θωμάς  

2. Ντόντος Γεώργιος  6. Μαϊμάρης Δημήτριος 

3. Κακαγιάννης Χρήστος   7. Μπίκας χρήστος                             

4. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία    8. Νταφούλης Κων/νος 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Μιχαλάκης Σ. (Αμπελακίων), Ζαφείρης Κ. (Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού)] καθώς και οι  
εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Μήτσιου Ι. (Κρανιάς)]. 
 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση 
του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  

 
ΘΕΜΑ (12ο) «Πρόθεση έγκρισης επέμβασης επί δασικής έκτασης, σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 45 του Ν.998/79, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4467/17, για την 
επέκταση του δικτύου μέσης τάσης ηλεκτροδότησης κεντρικού δρόμου παραλίας 
Κουλούρας» 
Αριθμός   Απόφασης ( 131) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
 



 Στα πλαίσια της πρόθεσης του δήμου μας να κατασκευάσει δίκτυο μέσης τάσης για 
την ηλεκτροδότηση δημοτικού φωτισμού της Παραλίας Κουλούρας, απαιτείται η θετική 
γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της πρόθεσης επέμβασης σε δασική έκταση, 
καθώς τμήμα του δικτύου θα διέρχεται εντός δασικής έκτασης. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την παρ. 2 του αρθ. 45 του ν. 998/79 (Πάσα επέμβασις εις τα δάση και εις 
δασικάς εν γένει εκτάσεις, ή εις τμήματα αυτών, είτε διά την μεταβολήν του 
προορισμού των και διάθεσιν της υπ' αυτών καλυπτομένης επιφανείας της γης 
προς άλλας χρήσεις, είτε διά την εντός αυτών εκτέλεσιν έργων ή δημιουργίαν 
εγκαταστάσεων ή παροχήν άλλων εξυπηρετήσεων έστω και άνευ μεταβολής 
της κατά προορισμόν χρήσεως αυτών, αποτελεί εξαιρετικόν μέτρον και 
ενεργείται πάντοτε μόνον κατόπιν σχετικής εγκρίσεως ή αδείας του Υπουργού 
Γεωργίας ή της αρμοδίας δασικής αρχής, υπό τους όρους και τας προϋποθέσεις 
του παρόντος νόμου. Προκειμένου περί επεμβάσεως εις παραμεθορίους και 
αμυντικάς περιοχάς απαιτείται διά την χορήγησιν της ως άνω εγκρίσεως ή 
αδείας προηγουμένη γνωμάτευσις της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εθνικής Αμύνης).  

2. Την παρ. 8 του αρθ. 45 του ν. 998/79 (Δάση ή δασικαί εκτάσεις, διά τας οποίας 
εδόθησαν άδειαι επεμβάσεως κατά τας διατάξεις ενός άρθρου του παρόντος 
κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σωρευτικώς και διά χρήσεις 
υπαγομένας εις έτερα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.) 

3. Το αρθ. 1 του ν. 4467/2017 (Όταν η έκταση στην οποία πραγματοποιείται η 
επέμβαση είναι μικρότερη ή ίση με τέσσερα (4) στρέμματα, ο δικαιούχος της 
επέμβασης υποχρεούται να καταβάλει τη δαπάνη για την υλοποίηση της 
αναδάσωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα εδάφια και δεν 
απαιτείται η σύνταξη της σχετικής μελέτης. Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης 
κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας 
Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς αναδάσωσης ή δάσωσης). 

4. Το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο φαίνεται η έκταση στην 
οποία πρόκειται να γίνει επέμβαση (1.193,76 + 267,90 = 1.461,66 τ.μ.)  
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν. 

3463/2006, την εισήγηση της υπηρεσίας  και  μετά από διαλογική συζήτηση   
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 
1. Γνωμοδοτεί θετικά επί της διαδικασίας επέμβασης σε δασική έκταση για τον 

ηλεκτροφωτισμό του κεντρικού δρόμου παραλίας Κουλούρας, σύμφωνα με το 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
απόφασης. 
 

2. Ορίζει το Δήμαρχο Τεμπών κ. Κωνσταντίνο Κολλάτο ως εκπρόσωπο του Δήμου, για να 
κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 131/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 



  
 Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη 
 (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Καρατέγος  Μιχ. 



 


