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∆ασική Ρυθµιστική ∆ιάταξη Καυσοξύλευσης
Περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Σταυρού

Έχοντας υπόψη:
1.

Την ανάγκη ρύθµισης της καυσοξύλευσης των κατοίκων τoυ ∆ήµου

Βόλβης, στα ∆ιοικητικά όρια των οποίων υφίστανται ∆άση και ∆ασικές εκτάσεις.
2.

Τις ισχύουσες διαχ/κές εκθέσεις του ∆ασαρχείου Σταυρού.

3.

Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 177 του Ν.∆. 86/69 «Περί ∆ασικού

Κώδικα» και του άρθρου 37 του Π.∆. 19-11-28 «Περί ∆ιαχ/σεώς ∆ασών».
4.

Το Π.∆ 142 / 23-12-2010 , « Περί Οργανισµού της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
5.

Την οικ. 1425/19-1-2011 ,εξουσιοδότηση προς υπογραφή « Με εντολή

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης »,
6.

Την 45/22-7-2011, απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας

Νέας Μαδύτου.
7.

Τις

αριθµ.

498/21-7-2011

και

712/31-08-2011,

αποφάσεις

του

∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόλβης.
8.

Τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής ευθύνης µας, για καύσιµη ύλη.

9.

Την µε αριθµ. 59888/09-09-2011 απόφαση, της ∆/νσης

Θεσ/νίκης, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο Α.∆.Α: 4Α8ΟΟΡ1Υ-Θ7Β

∆ασών Ν.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α). Ρυθµίζουµε, τις υλοτοµίες εν γένει και την καυσοξύλευση, στην περιοχή
ευθύνης του ∆ασαρχείου Σταυρού, κατά χρόνο, τόπο και τρόπο όπως κατωτέρω:
Επιτρέπουµε, την υλοτοµία ατελώς, αλλά µετά από έγκριση της ∆ασικής
Αρχής:
1.

Των εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αµπέλων φυόµενων

οιουδήποτε δένδρων.
2.

Τα

εντός

γεωργικώς

ή

δενδροκοµικώς

καλλιεργούµενων

εκτάσεων ,φυόµενων, είτε οπωροφόρων ,είτε καρποφόρων ,είτε τεχνιτώς
φυτευθέντων ,είτε αυτοφυώς φυόµενων δένδρων, µεµονωµένων και µέχρι πέντε
κατά στρέµµα, ως και των τεχνιτώς και αυτοφυώς δηµιουργηµένων δασικών
λωρίδων ,επί των ορίων των καλλιεργειών πλάτους µέχρι (-10-) δέκα µέτρα. Τα
αυτοφυή όµως δένδρα, εφόσον διατίθενται προς εµπορία, υλοτοµούνται κατόπιν
εγκρίσεως της ∆ασικής Αρχής, σφραγίζονται µε την σφύρα του εµπορίου και
συνοδεύονται µε τα απαραίτητα έγγραφα (άδεια υλοτοµίας, δελτίο µεταφοράς).
3.

Γεωργικά εργαλεία εν γένει, υπορθώµατα αµπέλων, βέργες

περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία προς περίφραξη ποιµνιοστασίων και
καταφυγίων

των

ζώων,

κήπων,

χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες

αµπέλων

ή

αγρών,

των υλοτοµούντων

εφόσον

πάντα

και είναι κάτοικοι

δασόβιων ή παραδασόβιων Οικισµών.
Β). Επιτρέπουµε την υλοτοµία του πρίνου και γαύρου ,σποραδικά και
σύρριζα µε το έδαφος ,για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών των κατοίκων των
δασόβιων ή παραδασόβιων οικισµών, από 15ης Οκτωβρίου έως 15ης Νοεµβρίου
και από 1ης Φεβρουαρίου έως και 28ης Φεβρουαρίου , τις εργάσιµες ηµέρες και
από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, εξαιρουµένων των Κυριακών και
Αργιών, όπως κατωτέρω :
1.

Η υλοτοµία θα διενεργείται από µόνιµους κατοίκους των ∆ηµοτικών

Κοινοτήτων και

Τοπικών Κοινοτήτων, µέσα στα διοικητικά όριά τους ,

απαγορευµένης της υλοτοµίας σε κατοίκους γειτονικών, ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και
Τοπικών Κοινοτήτων, και η µεταφορά των υλοτοµηµένων καυσοξύλων εκτός των
διοικητικών ορίων τους.
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2.

Τα υλοτοµούµενα καυσόξυλα πρίνου και γαύρου δεν πρέπει να

ξεπερνούν τον 1 τόνο, σε κάθε ηµερήσια έξοδο ανά κάτοικο και τους 3 τόνους,
συνολικά κατά οικογένεια.
3.

Στο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από την (Β) παράγραφο,

επιτρέπουµε την υλοτοµία πουρναριών και γαύρων, για τους κατοίκους των
παρακάτω, Κοινοτήτων , όπως παρακάτω :
α) Τοπική Κοινότητα Στεφανινών, από τα τµήµατα των αείφυλλων
πλατυφύλλων 22 α,γ και 23 α,β και από τα υπολείµµατα των υλοτοµιών και τα
κατακείµενα και ξερά άτοµα του συνόλου του δασοκτήµατος Στεφανινών.
β)

Τοπική

Κοινότητα

Αρέθουσας

,στην

Αγροτική

πεδινή

περιοχή

(εξαιρουµένου του ορεινού όγκου).
γ) Τοπικές Κοινότητες : Φιλαδελφείου, Ξηροποτάµου, Ανοιξιάς, Μικρής
Βόλβης, Βαµβακιάς, Απολλωνίας, Μελισσουργού, Κοκκαλούς, Νέας
Απολλωνίας, Στίβου, Νικοµηδινού, Μοδίου (εκτός του Ιδιωτικού δάσους
Καδή), από όλη την έκταση της Τοπικής Κοινότητας κάθε µιας.
Για την τοπική κοινότητα Ν. Μαδύτου, (3 τόνοι / οικογένεια ) από όλη την
έκταση του κοινοτικού δάσους Ν. Μαδύτου, εξαιρουµένου του τµήµατος που
είναι υπεράνω του οικισµού της Τοπικής Κοινότητας Ν. Μαδύτου, για λόγους
προστασίας του Οικισµού και ορίζεται:
Ανατολικά: Ρέµµα «Μπιλιάνι»
∆υτικά: Ρέµµα «Παππά»
Νότια: ∆ασικός δρόµος από Ρέµµα «Μπιλιάνι» έως «Μαντρί Μαυριδόγλου»
Βόρια: Οικισµός Ν. Μαδύτου
Απαγορεύεται η υλοτοµία κάθε δασοπονικού είδους από το δάσος του
Γ.Π.Σ. Μαδύτου.
δ) Για την τοπική κοινότητα Περιστερώνας, (3 τόνοι / οικογένεια ) από όλη
την έκταση της τοπικής κοινότητας, εξαιρουµένης της έκτασης που υπάρχει στο
Νότιο µέρος του συνοικισµού και στα παρακάτω όρια:
Ανατολικά: έως τα όρια της «Παλιόστρατας»
∆υτικά: έως τα όρια της «Παλαιάς Πλατείας»
Νότια: έως τα χωράφια του Παπαχρήστου και του Βελέµη και
Βόρεια: έως την Εθνική οδό Θεσ/νίκης - Καβάλας
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ε) Τοπικές Κοινότητες : Μαυρούδας, Σκεπαστού, Λίµνης, από την Αγροτική
πεδινή περιοχή (εξαιρουµένου του ορεινού όγκου).
στ) ∆ηµοτικές Κοινότητες

Σταυρού, Ασπροβάλτας , Βρασνών και την

Τοπική Κοινότητα Α. Σταυρού , απαγορεύουµε τελείως την υλοτοµία κάθε
δασοπονικού είδους, διότι τα δάση τους, βρίσκονται σε κανονική διαχείριση.
στ) Στους κατοίκους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και

Τοπικών Κοινοτήτων ,

όπως ρυθµίστηκε χρονικά, επιτρέπεται η απόληψη ξηρών κατακείµενων
υπολειµµάτων υλοτοµιών, από υλοτοµίες που έγιναν στα ∆ιοικητικά τους
όρια εντός του έτους µε την υπόδειξη και την επίβλεψη του αρµοδίου δασικού
οργάνου της περιοχής.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
κάθε υλοτοµία και συλλογή δασικών προϊόντων κατά παράβαση των ανωτέρω
και η µεταφορά πέραν των διοικητικών ορίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και
Τοπικών

Κοινοτήτων

,

και

πώλησή

των,

κατά

τους

ανωτέρω

τρόπους,

υλοτοµηµένων ή συλλεγοµένων δασικών προϊόντων.
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και θα τιµωρούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας.
Η παρούσα ισχύει από την δηµοσίευσή της και µέχρι 30-9-2021.
Από την ισχύ της παρούσας, κάθε ∆ασική Ρυθµιστική ∆ιάταξη που ρυθµίζει
διαφορετικά, καταργείται.
Την εφαρµογή και τήρηση της παρούσας ρυθµιστικής διάταξης καυσοξύλευσης,
αναθέτουµε, στα όργανα ∆ασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και
σε κάθε φιλόνοµο πολίτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Προς όλους τους Υπαλλήλους του
∆ασαρχείου Σταυρού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ∆/νση ∆ασών Θεσ/νίκης
2. Α∆Σ Σταυρού "Η ΕΝΩΣΗ" & Α∆Σ “∆άσος “
3. Α∆Σ Άνω Σταυρού "Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ"

Ο ∆ασάρχης Σταυρού
Θεόδωρος Ζώζιος
∆ασολόγος
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4. Α∆Σ Στεφανινών
5. ΓΠΣ Νέας Μαδύτου
6. ∆ήµο Βόλβης
7. ∆ηµοτικές Κοινότητες , Σταυρού ,Βρασνών, Ασπροβάλτας, Νέας Απολλωνίας (για τη
δηµοσίευση και την αποστολή του αποδεικτικού δηµοσίευσης)
8.Τοπικές Κοινότητες Α. Σταυρού, Μικρής Βόλβης, Μεγ. Βόλβης, Μοδίου, Ν. Μαδύτου,
Απολλωνίας, Μελισσουργού, Περιστερώνα, Στίβους, Νικοµηδινού, Φιλαδελφείου, Στεφανινών,
Σκεπαστού, (για τη δηµοσίευση και την αποστολή του αποδεικτικού δηµοσίευσης)
9.∆ασοκτήµονες Β. Οικονόµου και Γ. Καδή.

