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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Αριθμ. ΔΡΔ 17/2013

Ελασσόνα 25-11-2013
Αριθ. Πρωτ : 4029/234130
ΠΡΟΣ: όπως ο Π.Δ.

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66 και 177 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού
Κώδικα»
β. Τις δ/ξεις των άρθρων 22 και 37 του από 19-11-1928 Π.Δ. «Περί
διαχειρίσεως Δασών»
γ. Τo με αριθμ.32650/15-10-2013 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας που
αναφέρεται στη κάλυψη των αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ελασσόνας
δ. Την 3636/205646/21-10-2013 αναφορά -αυτοψία της Δασοπόνου του
υπηρεσίας μας Αντωνίου Μαστρογιάννη που εισηγείται την υλοτομία
σύμφωνα με τους Δασοπονικούς κανόνες στη θέση Νικολίτσα (730στρεμ
περίπου) Κοινόχρηστης (Δημόσιας) έκτασης της Τοπικής Κοινότητας
Δολίχης .
ε. Την αριθ. 7/28-05-2012
Ρυθμιστική Δασική Διάταξη «Περί
καυσοξύλευσης».
στ. Την αριθμ. 3925/232225/22-11-2013. εγκριτική δ/γή της Δ/σης Δασών Ν.
Λάρισας

Αποφασίζουμε
1.Καθορίζουμε όπως η καυσοξύλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας
Δολίχης θα πραγματοποιείται για μία διετία (2 έτη) από 25 Νοεμβρίου
μέχρι 10 Δεκεμβρίου για το 2013 από 1 Οκτωβρίου έως 15 Οκτωβρίου
το 2014 στη θέση Νικολίτσα (730στρεμ περίπου) σε Κοινόχρηστη έκταση
της Τοπικής Κοινότητας Δολίχης
και ορίζεται ως εξής:
Από το υδραγωγείο βαδίζοντας βόρεια την κορυφογραμμή μέχρι την νοητή
συνάντηση με το πρώτο ρέμα, Δυτικά: από τέλος Αναδασμού μέχρι πρώτο ρέμα
πάνω από τον δρόμο (βαδίζοντας βόρειοανατολικά στα δεξιά). Νότια: από το
υδραγωγείο βαδίζοντα δυτικά μέχρι τέλος αναδασμού και Βόρεια: Από το πρώτο
ρέμα ανηφορίζοντας μέχρι την κορυφή του λόφου

Εξαιρουμένων τριών αγροτεμαχίων 83,84,85
οποία αναφέρονται ως ξένες ιδιοκτησίες

διανομής 1927 τα
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2.Η υλοτομία θα γίνεται με τους δασονομικούς κανόνες και με υπόδειξη των
αρμοδίων τοπικών δασικών οργάνων (Δασοπόνου – Δασοφύλακα) .Κατ αυτή
θα υλοτομούνται με επιλογή από τις πυκνές λόχμες και ομάδες τα
πρεμνοβλαστήματα πουρναριού, που μπορούν να αποδώσουν καυσόξυλα
και σε βαθμό τέτοιο ώστε η συγκόμωση να μη κατέρχεται κάτω του 0,7.
3. Δικαίωμα υλοτομίας έχουν μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι της Τοπικής
Κοινότητας Δολίχης και η ποσότητα που θα υλοτομεί η κάθε οικογένεια
ανέρχεται σε τέσσερις (4) τόνους
4. Η υλοτομία θα γίνεται ατελώς και χωρίς άδεια υλοτομίας από κάθε
δικαιούχο, τις εργάσιμες ημέρες από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου
και μόνο μετά από ενημέρωση στην υπηρεσία μας από την
προηγούμενη μέρα είτε προσωπικά είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο
2493022243 για να εγγραφεί σε κατάσταση το ονοματεπώνυμο το
τηλέφωνο και το όχημα μεταφοράς και λήψη οδηγιών από τον Δασοπόνο
της περιοχής.
5. Η μεταφορά θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο το οποίο θα έχει εγγραφεί
και μόνο από τον τόπο υλοτομίας μέχρι το σπίτι του δικαιούχου στην Τοπική
Κοινότητα Δολίχης.
Η μεταφορά σε άλλο τόπο και οικισμό απαγορεύεται.
6. Η υλοτομία καυσοξύλων από οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από τις
παραπάνω απαγορεύεται, καθώς και η υλοτομία οποιουδήποτε άλλου
δασοπονικού είδους .
7. Κατά τα λοιπά ισχύει η 7/28-05-2012 Ρυθμιστική Δασική Διάταξή μας.
8. Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
ισχύουσες δ/ξεις «Περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων».
Με Ε.Γ.ΓΑ.Δ.Θ.-ΣτΕ
Η Δασάρχης Ελασσόνας

Φτίκα Ι. Ζωή
Δασολόγος

Πίνακας Διανομής
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δασονομείο Καλλιθέας
2. Δήμος Ελασσόνας
Έδρες τους
Με δύο (2) αντίτυπα για την δημοσίευση και
Αποστολή του σχετικού αποδεικτικού.
Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ/νση Δασών Ν. Λάρισας
Σωκράτους 103 ΤΚ 41336ΛΑΡΙΣΑ
2. Τοπική Κοινότητα Δολίχης
3. Τμήμα Τάξης Λιβαδίου
4. Δασικό Δημόσιο Κατήγορο
5. Τμ. Προστασίας Διοίκησης και Διαχ. Δασών (κα Πετσούλα)
6. Δασοφύλακες κον Χρ. Ασσυχίδη & κον Ελ Γκούθα (για την τήρησή της)
7. Τμήμα προστασίας Δασών (κον Μαστρογιάννη)
(Έδρες τους)

