ΑΔΑ: ΩΩΣ0Ω9Ο-ΡΘ5

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.02.24 08:50:33
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 73/2016
Περίληψη
Προσδιορισμός
ποσότητας,
τιμής
και
δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για
ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ.
Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου για το
έτος 2016
Σήμερα 17 Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 12-2-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β.Λυκοστράτης,
13)Μ. Παπαϊωάννου, 14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου,
16)Γ.Ορφανίδης, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν.
Τσιαμήτρος,
23)Ζ.Πατσίκας,
24)
Α.
Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Σ.Ελευθεριάδου,
28)Ν.Μπέκης,
29)Π.Παπαδίνα,
30)Α.Αποστολόπουλος,
31)Α.Μαρκούλης, 32)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Δ.Κουλουριώτης,Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ν. Αγγέλου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο
κ.Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 61/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος,
Α.Σιακαβάρας, Α.Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιακαβάρας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 69/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 76/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 79/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 8-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος
Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
1. Προσδιορισμός ποσότητας καυσόξυλων .
1.1 Στην εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη του δημοτικού Δάσους Καστανιάς για την
περίοδο 2009-2018 προτείνεται o διαθέσιμος όγκος καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών
για το έτος 2016 από τη συστάδα 3α, να είναι έως 300 χ.κ.μ. καυσόξυλων οξιάς.
1.2 Στην εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη του δημοτικού Δάσους Πολυδένδρου για την
περίοδο 2010-2019 προτείνεται o διαθέσιμος όγκος καυσόξυλων για κάλυψη
ατομικών αναγκών για τα έτη 2016 - 2017 από τη συστάδα 2ε, να είναι έως 760 χ.κ.μ.
καυσόξυλων δρυός κλπ. ανά έτος, δηλαδή συνολικά 1.520 χ.κ.μ.
1.3 Στην εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη του δημοτικού Δάσους Τριποτάμου για την
περίοδο 2009-2018 προτείνεται o διαθέσιμος όγκος καυσόξυλων για κάλυψη
ατομικών αναγκών για το έτος 2016 από το τμήμα 2, να είναι έως 498 χ.κ.μ. καυσόξυλα
δρυός κλπ
Σημείωση :
Α. Για τα δάση Τριποτάμου & Πολυδένδρου η ποσότητα είναι ενδεικτική, λόγω της
μεθόδου υλοτομίας (αποψιλωτική).
Γ. Για τα έτη 2013 - 2015 οι δικαιούχοι ήταν 210 για τον οικισμό Τριποτάμου, 61 για τον
οικισμό Πολυδένδρου και 16 για τον οικισμό Καστανιάς.
Δ. Εφόσον οι δικαιούχοι αυξηθούν 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 104197/299/2014 απόφαση του ΥΠΕΚΑ για
«καθορισμό τιμήματος διάθεσης καυσόξυλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες
των μόνιμων κατοίκων» .
 Την με αριθμό πρωτοκόλλου 117398/2995/31-12-2014 απόφαση του ΥΠΕΚΑ για
«Τιμές ανάθεσης υλοτομικών και λοιπών εργασιών συγκομιδής» .
 Το γεγονός ότι οι παραπάνω τιμές παραμένουν ίδιες τα τελευταία 3 χρόνια.
 Την 130/2015 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 2015
και συγκεκριμένα οι εξής ανά κατηγορία προϊόντος και δικαιούχων :
Τιμές Διάθεσης καυσόξυλων
Α/Α

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

1.

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

2.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
τιμή ανά χ.κ.μ. (Α)
15,28 €

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Β)
12,81 €

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.
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(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 και το αναλογούν τίμημα.
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά .
Σύμφωνα με την 104197/299/2014 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 θα γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δασαρχείο
, Δήμος) με χρήση στοιχείων όπως φορολογική δήλωση, 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.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 8-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την υπ’ αριθ. 130/2015 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Τις με αρ. πρωτ. 104197/299/2014 και 117398/2995/31-12-2014 αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ.
4.- Ότι είναι αναγκαίος ο ακριβής προσδιορισμός της ποσότητας, της τιμής και των
δικαιολογητικών διάθεσης καυσόξυλων, για να καλυφθούν οι ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα
των μονίμων κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου.
5. Ότι η Τ.Κ. Καστανιάς βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 700μ.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), και
των άρθρων 168 και 176 του Ν.Δ. 86/89.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Προσδιορίζει:
1. Τη διατιθέμενη ποσότητα καυσόξυλων για την κάλυψη ατομικών αναγκών των μονίμων
κατοίκων των παραπάνω Τ.Κ. ως εξής:
α) Σε 18 χ.κ.μ. για την Τ.Κ. Καστανιάς για το έτος 2015 (ήτοι 300χ.κ.μ./16δικαιούχοι≈
18χ.κ.μ./δικαιούχο).
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β) Σε 2 χ.κ.μ. για την Τ.Κ. Τριποτάμου για το έτος 2015 (ήτοι 498χ.κ.μ./210δικαιούχοι ≈
2χ.κ.μ./δικαιούχο).
γ) Σε 12χ.κ.μ. για την Τ.Κ. Πολυδένδρου για το έτος 2015 (ήτοι 760χ.κ.μ./61δικαιούχοι ≈
12χ.κ.μ./δικαιούχο).
2. Την τιμή διάθεσης σε:
α) 15,28€/χ.κ.μ. για καυσόξυλα φυλλοβόλων(οξιάς) και σε 17,27€/χ.κ.μ. για καυσόξυλα
δρυός, παραδοτέων στο δασόδρομο και
β) 12,81€/χ.κ.μ. για καυσόξυλα φυλλοβόλων(οξιάς) και σε 14,23€/χ.κ.μ. για καυσόξυλα
δρυός, παραδοτέων στο δασόδρομο, για συνταξιούχους ΟΓΑ, πολυτέκνους, τριτέκνους,
αναπήρους κλπ.
Το κόστος πιθανής μεταφοράς των καυσοξύλων από το δασόδρομο στην οικία κάθε
δικαιούχου αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικής διαπραγμάτευσης μεταξύ του δικαιούχου και του
εργολάβου που ανέλαβε την υλοτόμηση.
Η παραλαβή των προϊόντων, από τους δικαιούχους θα γίνεται σε συνεννόηση με τον
εργολάβο που ανέλαβε την υλοτόμηση, στον οποίο θα καταβάλλεται και το αναλογούν τίμημα.
Β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διάθεση καυσοξύλων είναι τα εξής:
1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχων οικογενειών.
2. Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ.
3. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
4. Βεβαίωση αναπηρίας άνω του 67%.
5. Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας.
6. Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 73 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Ι.
Ι.
Ν.

Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-2-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

