
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γραφείο Προστασίας Δασών

Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 55
Πληροφορίες : Σημανίκας Γιάννης
Αρ.Τηλεφώνου : 2331350530

Βέροια 5/3/2019
Αρ. Πρωτ. : ΔΥ/Ε/234

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός ποσότητας , τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσόξυλων για ατομικές

ανάγκες κατοίκων των οικισμών Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου για το διαχειριστικό έτος

2019.

1. Προσδιορισμός ποσότητας καυσόξυλων .

1.1 Στην εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη του δημοτικού Δάσους Καστανιάς για την περίοδο 2019 -

2028 (Αρ. Πρωτ. 5792/12-2-2019 - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας – Θράκης), προτείνεται o διαθέσιμος όγκος καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών για το

έτος 2019 από τη συστάδα 8β, να είναι έως 400 χ.κ.μ. καυσόξυλων οξιάς.

1.2 Στην εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη του δημοτικού Δάσους Πολυδένδρου για την περίοδο 2010

-2019 (Αρ. Πρωτ. 63235/2-9-2013 - Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης), προτείνεται o διαθέσιμος όγκος καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών

αναγκών για το έτος 2019 από τη συστάδα 3ε, να είναι έως 760 χ.κ.μ. καυσόξυλων οξιάς.

1.3 Στην εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη του δημοτικού Δάσους Τριποτάμου για την περίοδο 2019-

2028 (Αρ. Πρωτ. 2297/31-1-2019 Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Μακεδονίας – Θράκης), προτείνεται o διαθέσιμος όγκος καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών για

το έτος 2019 από το τμήμα 1 – 5 εκτάρια, να είναι έως 536 χ.κ.μ. καυσόξυλα δρυός κλπ.

Σημείωση :

Α. Για το δάσος Τριποτάμου η ποσότητα της δρυός είναι ενδεικτική, λόγω της μεθόδου υλοτομίας (αποψιλωτική).

Β. Για τα έτος 2018 οι δικαιούχοι ήταν 219 για τον οικισμό Τριποτάμου, 61 για τον οικισμό Πολυδένδρου και 16 για

τον οικισμό Καστανιάς.

Γ. Εφόσον οι δικαιούχοι αυξηθούν περαιτέρω, θα μειωθεί αναλογικά η ποσότητα της διατιθέμενης ξυλείας.

2. Προσδιορισμός τιμής διάθεσης καυσόξυλων .

Έχοντας υπόψη :

 Τις διατάξεις των άρθρων 168, 176 του Ν.Δ. 86/89 «Περί Δασικού Κώδικα».

 Την με αριθμό πρωτοκόλλου 151364/675/15-3-2017, απόφαση του ΥΠΕΚΑ για «καθορισμό

τιμήματος διάθεσης καυσόξυλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των μόνιμων

κατοίκων» .

 Την με αριθμό πρωτοκόλλου 151362/673/21-2-2017 απόφαση του ΥΠΕΚΑ «Τιμές ανάθεσης

υλοτομικών και λοιπών εργασιών συγκομιδής» .

 Το γεγονός ότι οι παραπάνω τιμές παραμένουν ίδιες τα τελευταία 6 χρόνια.

 Την 64/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με το ίδιο θέμα.

Προτείνουμε οι τιμές διάθεσης των καυσόξυλων στους δικαιούχους κατοίκους των οικισμών

Τριποτάμου, Πολυδένδρου και Καστανιάς να είναι οι ίδιες με αυτές του έτους 2018 και

συγκεκριμένα οι εξής ανά κατηγορία προϊόντος και δικαιούχων :

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Τιμές Διάθεσης καυσόξυλων

Α/Α ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
τιμή ανά χ.κ.μ.

(Α)

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Β)

1. Καυσόξυλα οξιάς στον
δασόδρομο κατά χ.κ.μ.

15,28 € 12,81 €

2. Καυσόξυλα δρυός και αείφυλλων
στον δασόδρομο κατά χ.κ.μ.

17,27 € 14,23 €

Σημείωση :

(Α) Ένα χωρικό κυβικό μέτρο, για την οξιά και την δρυ , είναι περίπου 450 κιλά σύμφωνα με τον Οδηγό Διακίνησης

Καυσόξυλων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

(Β) Συνταξιούχοι Ο.Γ.Α., τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία άνω του 67%, μακροχρόνια

άνεργοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των Τ.Κ. , οικογένειες στρατευσίμων .

(Γ) Το κόστος πιθανής μεταφοράς των καυσόξυλων από το δασόδρομο στην οικία κάθε δικαιούχου αποτελεί

αντικείμενο αποκλειστικής διαπραγμάτευσης μεταξύ του δικαιούχου και του εργολάβου που ανέλαβε την υλοτόμηση.

(Δ) Η παραλαβή των προϊόντων, από τους δικαιούχους θα γίνεται σε συνεννόηση με τον εργολάβο που ανέλαβε την

υλοτόμηση, στον οποίο θα καταβάλλεται

το αναλογούν τίμημα.

(Ε) Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. .

3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά .
Σύμφωνα με την 151364/675/15-3-2017, απόφαση του ΥΠΕΚΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους

κανονικούς δικαιούχους είναι :

 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχων οικογενειών .

Ενώ για τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών είναι :

 Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ.

 Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

 Βεβαίωση αναπηρίας άνω του 67% .

 Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας .

 Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών.

Σημείωση :

(Α) Η βεβαίωση - κατάσταση μόνιμης κατοικίας δικαιούχων οικογενειών, αποστέλλεται από την Τ.Κ. στο Δασαρχείο

και στο Δήμο, με ευθύνη του Προέδρου της Τ.Κ. .

(Β) Οι λοιπές βεβαιώσεις εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με ευθύνη των δικαιούχων.

(Γ) Σε περίπτωση αμφιβολιών, καταγγελιών κλπ, θα γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δασαρχείο , Δήμος)

με χρήση στοιχείων όπως φορολογική δήλωση (Ε1), βεβαίωση σχολείων παιδιών, έλεγχος λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ.

Κατόπιν αυτών Π α ρ α κ α λ ε ί τ α ι το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας

Βασίλειος Παπαδόπουλος


