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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 279/2021
Περίληψη
Έγκριση απευθείας και χωρίς δημοπρασία
εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης
δημοτικών δασών και δασικών εκτάσεων στον
Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας «ΟΡΕΙΝΗ
ΗΜΑΘΙΑ»
Σήμερα 15 Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση: α) δια ζώσης, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) ύστερα από την με ημερομηνία
11-11-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους και τους
Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε
από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Γ.Δεμερτζίδης
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ. Τζήμα, 18)
Ε.Κελεσίδης, 19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21)
Δ.Πυρινός, 22)Χ.Τσιούντας, 23)Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης,
25) Μ. Σουμελίδης, 26) Γ.Γουλτίδης, 27) Γ.Μιχαηλίδης, 28)
Β.Στεφανόπουλος, 29) Α.Μαρκούλης, 30) Κ.Τροχόπουλος,
31)Κ.Θεοδωρίδης,
32)Δ.Τσανακτσίδης,
33)
Δ.Ράλλη,
34)Χ.Τσολακίδης, 35) Γ.Μελιόπουλος, 36) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης,
Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος,
Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας,
Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ Π.Παυλίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 264/2021 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ Μ.Σουμελίδης, Β.Στεφανόπουλος και προσήλθε ο
κ. Λ.Ασλανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 267/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 278/2021 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 279/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 2-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος
Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 197 «Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών» του Νόμου
3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε από
την παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4685/2020.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 168, 176 του Ν.Δ. 86/89 «Περί Δασικού Κώδικα».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 126/86 «Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης,
συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του
δημόσιου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς».
4. Το άρθρο 201 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).
5. Το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Νόμου
4024/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015» .
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βέροιας είναι ιδιοκτήτης δημοτικών δασών και δασικών
εκτάσεων όπου θα πραγματοποιηθούν υλοτομίες τα έτη 2022 - 2024, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαχειριστικές μελέτες και τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες.
7. Τις εγκριτικές αποφάσεις των διαχειριστικών μελετών με δεκαετή ισχύ και με
αριθμούς :
 5792/12-2-2019, Απόφαση του Διευθυντή Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΑ-ΘΡΑ . (δημοτικό δάσος Καστανιάς) .
 2297/31-1-2019, Απόφαση του Διευθυντή Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΑ-ΘΡΑ (δημοτικό δάσος Τριποτάμου),
 42131/6-8-2019 Απόφαση του Διευθυντή Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΑ-ΘΡΑ . (δημοτικό δάσος Πολυδένδρου) .
Οι παραπάνω μελέτες καθορίζουν επακριβώς τις ποσότητες των δασικών προϊόντων που
θα διατεθούν προς εμπορία και προς κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων .
8. Την 24865 οικ. Φ101.4 – ΦΕΚ 3328 Β/24-7-2021, Απόφαση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων» .
9. Την με αριθμ. πρωτ. 151364/675/2017 απόφαση του ΥΠΕΚΑ για «καθορισμό
τιμήματος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των
μόνιμων κατοίκων» .
10. Τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με τις οποίες καθορίστηκαν οι
ποσότητες, οι τιμές και τα δικαιολογητικά διάθεσης καυσόξυλων ατομικών αναγκών για το
διαχειριστικά έτη 2014 – 2021 και συγκεκριμένα τις 75/2014, 130/2015, 73/2016, 93/2017,
64/2018, 189/2019, 69/2020 και 53/2021.
11. Το 1015/18-1-2021 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Βέροιας – Τμήμα Φ.Π.Α. με το οποίο
διευκρινίζεται το καθεστώς των τελών χαρτοσήμου που ισχύει για τα δασικά προϊόντα.
12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 20388/20-8-2021 επιστολή του κ. Αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος, προς τους Προέδρους των δυο (2) Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας που
δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, για κατάθεση των αναγκαίων
δικαιολογητικών, εκ των οποίων κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν ότι
το 80% των μελών-του είναι μόνιμοι κάτοικοι – δημότες Βέροιας, μόνο ο ΔΑ.Σ.Ε. «ΟΡΕΙΝΗ
ΗΜΑΘΙΑ».
13. Την από 10/9/2021 Προσφορά για Εκμετάλλευση των δημοτικών δασών Βέροιας του
ΔΑ.Σ.Ε. «ΟΡΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ».
14. Την θετική γνωμοδότηση των Κοινοτήτων Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου,
σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 1-στ.
15. Το Πρόγραμμα Εκμετάλλευσης των δημοτικών δασών για την τριετία 2022 – 2024,
όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω.
Α. Ο Δήμος Βέροιας είναι ένας από τους μεγαλύτερους δασοκτήμονες Δήμους στην
Ελλάδα, έχοντας στην κυριότητα-του τέσσερα (4) δημοτικά δάση σε καθεστώς δασοπονικής
διαχείρισης:
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Α/Α

Δημοτικό δάσος (*)

ΕΚΤΑΣΗ

1

Δημοτικό δάσος Καστανιάς

16.110 στρέμματα

2

Δημοτικό δάσος Πολυδένδρου

9.112 στρέμματα

3

Δημοτικό δάσος Τριποτάμου

1.210 στρέμματα

4

Δημοτικό δάσος Χαράδρας (ολοκληρώθηκαν

1.751 στρέμματα

οι υλοτομίες)
Συνολική έκταση δημοτικών δασών υπό διαχείριση

28.183 στρέμματα

(*) Τα δάση διαχειρίζονται βάσει εγκεκριμένων Διαχειριστικών Μελετών δεκαετούς
διάρκειας. Οι ισχύουσες διαχειριστικές μελέτες εκπονήθηκαν από τον υπεύθυνο του Γραφείου
Προστασίας Δασών Σημανίκα Ιωάννη- Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο MSc και λήγουν την
περίοδο 2028 – 2029.
Επίσης έχει στην κυριότητα-του τις ακόλουθες δημοτικές δασικές εκτάσεις που
καλύπτονται κυρίως από θαμνώδη βλάστηση αείφυλλων και διάφορων πλατύφυλλων:
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ (**)
ΕΚΤΑΣΗ
Πατρίδα . Α.Τ. 1147 α & β Ο.Δ. 1960 . Απόφαση Νομ. Ημαθίας 8.190 στρέμματα
5358/1970.
Τριπόταμος. Α.Τ. 1 α . Αποφάσεις Νομάρχη Ημαθίας 26720/1989 & 6.589 στρέμματα
28787/1990 .
Κομνήνιο Τριποτάμου . Α.Τ. 2 Ο.Δ. 1936 . Απόφαση Νομ. Ημαθίας 2.774 στρέμματα
ΔΓ/13079/1975 .
Συνολική έκταση
17.553 στρέμματα
(**) Πρόκειται για εκτάσεις με μικρό ξυλαπόθεμα που σήμερα χρησιμοποιούνται για
βόσκηση και είναι καλό να παραμείνουν ως φυσικό απόθεμα του Δήμου Βέροιας.
Τέλος ο Δήμος μας διαχειρίζεται τα παρακάτω περιαστικά άλση:
Α/Α
1
2
3

ΑΛΣΟΣ (***)
Δημοτικό άλσος «Παπάγου» έκτασης
Δημοτικό άλσος «Βικέλα»
Δημοτικά άλση Πατρίδας (άλσος περιοχής
Δοβρά, άλσος Εθν. Αντίστασης, άλσος Ι.Ν.
Υπαπαντής).
4
Δημοτικά άλση Τριλόφου (άλσος οικισμού
Τριλόφου, άλσος Αγ. Αθανασίου).
5
Άλσος Αγίου Γεωργίου.
6
Δημοτικά άλση Τριποτάμου. (άλση οικισμών
Τριποτάμου και Κομνηνίου).
7
Άλσος Κουμαριάς.
8
Διάφορα αλσύλλια μικρής έκτασης.
Συνολική έκταση δημοτικών αλσών

ΕΚΤΑΣΗ
165 στρέμματα
41 στρέμματα
200 στρέμματα

70 στρέμματα
17 στρέμματα
21 στρέμματα
6 στρέμματα
10 στρέμματα
700 στρέμματα

(***) Εκτός από τα παραπάνω άλση που είναι δημοτικές εκτάσεις, ο Δήμος μας εκτελεί
εργασίες εντός των δημοσίων αλσών φράγματος Αγ. Βαρβάρας και Παιδιού Ράχης, σύμφωνα
με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 998/1979.
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Συνολικά ο Δήμος Βέροιας διαχειρίζεται 46.436 στρέμματα δασών, δασικών
εκτάσεων και περιαστικών αλσών στο Βέρμιο και στα Πιέρια.
Β. Στα παραπάνω δάση – δασικές εκτάσεις και άλση εκτελούνται υλοτομικές εργασίες όπως:
 Οι ετήσιες υλοτομίες για απόληψη ξύλου προς εμπορία και καυσόξυλων για την
κάλυψη ατομικών αναγκών στους δικαιούχους κατοίκους.
 Υλοτομίες για απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων δένδρων από δάση και δασικές
εκτάσεις.
 Υλοτομίες για απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων δένδρων από παρόδιες εκτάσεις.
 Υλοτομίες προσβεβλημένων δένδρων σε περιαστικά άλση και πάρκα που
διαχειρίζονται σύμφωνα με την Δασική Νομοθεσία.
 Υλοτομίες σε έκτακτα συμβάντα πολιτικής προστασίας όπως δασικές πυρκαγιές,
πλημμύρες, θυελλώδεις άνεμοι κ.α.
Ειδικά οι υλοτομίες για απόληψη ξύλου προς εμπορία και καυσόξυλων για την κάλυψη
ατομικών αναγκών στους δικαιούχους κατοίκους, θα γίνουν σύμφωνα με τους Πίνακες
Υλοτομίας των εγκεκριμένων Διαχειριστικών Μελετών. Επομένως το Πρόγραμμα
Υλοτομιών για τα έτη 2022 – 2024 διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

ΤΜΗΜΑ /
ΣΥΣΤΑΔΑ

ΛΗΜΜΑ (κ.μ.) –
ΕΙΔΟΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
14
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
4β
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
7β
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
3α
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
1 – 5 Ha
Ξερά – επικίνδυνα – προσβεβλημένα δένδρα σε
δημοτικές εκτάσεις, άλση κ.α.
2023
1
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
2α
2
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
2β
3
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
1 – 6 Ha
4
Ξερά – επικίνδυνα – προσβεβλημένα δένδρα σε
δημοτικές εκτάσεις, άλση κ.α.
2024
1
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
13
2
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
3β
3
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ
3β
4
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
1 – 5 Ha
5
Ξερά – επικίνδυνα – προσβεβλημένα δένδρα σε
δημοτικές εκτάσεις, άλση κ.α.
ΣΥΝΟΛΟ ΛΗΜΜΑΤΟΣ 2022 – 2024
ΕΜΠΟΡΙΟ
5.902 κ.μ.
2.762 κ.μ.

276 – Οξυά
342 – Οξυά
164 – Οξυά
1.000 – Δρυς κλπ
322 – Δρυς κλπ
Ανάλογα με τις
ανάγκες

2022
1
2
3
4
5
6

403 – Οξυά
537 – Οξυά
387 – Δρυς κλπ
Ανάλογα με τις
ανάγκες
528 – Οξυά
536 – Οξυά
1085 – Δρυς κλπ
322 – Δρυς κλπ
Ανάλογα με τις
ανάγκες
ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
3.140 κ.μ.

Οι παραπάνω ποσότητες είναι οριστικές κατά όγκο για τις συστάδες οξυάς και οριστικές
κατά επιφάνεια αλλά ενδεικτικές κατά όγκο για τις συστάδες δρυός και λοιπών πλατύφυλλων,
λόγω της μεθόδου υλοτομίας.
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Σε κάθε περίπτωση ο προβλεπόμενος προς απόληψη όγκος δεν είναι βέβαιος καθώς
εξαρτάται από την συγκόμωση κάθε συστάδας, από την υγιεινή κατάσταση των δένδρων και από
την επιλογή των προς υλοτομία δένδρων από το Δασαρχείο Βέροιας.
Γ. Τιμές που θα καταβάλει ο ΔΑ.Σ.Ε. «ΟΡΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ» , στον Δήμο Βέροιας.
Οι τιμές του ξυλώδους όγκου ανά προϊόν για το εμπορικό λήμμα καθορίστηκαν με βάση
τον Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων - ΦΕΚ 3328 Β/24-7-2021, λαμβάνοντας υπόψη το
μίσθωμα του Δημοσίου με στρογγυλοποίηση προς τα άνω.
Διαμορφώνονται δε ως εξής:
Στρογγύλη ξυλεία οξυάς κλπ : 15,00 €/κ.μ.
Στρογγύλια – σχίζες οξυάς ανεξαρτήτως διαμέτρου: 8,00 €/χ.κ.μ.
Στρογγύλια – σχίζες δρυός ανεξαρτήτως διαμέτρου: 10,00 €/χ.κ.μ.
Καυσόξυλα οξυάς: 7,00 €/χ.κ.μ.
Καυσόξυλα δρυός και λοιπών πλατύφυλλων: 8,00 €/χ.κ.μ.
Στρογγύλια – σχίζες κωνοφόρων: 6,00 €/χ.κ.μ.
Ξύλο θρυμματισμού κωνοφόρων και λεύκης: 3,00 €/χ.κ.μ.
Σημείωση: Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται χαρτόσημο 3,6 %.
Δ. Διαχείριση των καυσόξυλων ατομικών αναγκών.
Ειδικά για τα καυσόξυλα ατομικών αναγκών λήφθηκαν υπόψη οι Αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με τις οποίες καθορίστηκαν οι ποσότητες, οι τιμές και τα
δικαιολογητικά διάθεσης καυσόξυλων ατομικών αναγκών για το διαχειριστικά έτη 2014 – 2021
και συγκεκριμένα οι αποφάσεις 75/2014, 130/2015, 73/2016, 93/2017, 64/2018, 189/2019,
69/2020 και 53/2021, σύμφωνα με τις οποίες ισχύουν τα κάτωθι:
 Δημοτικό δάσος Καστανιάς έως 400 χ.κ.μ. καυσόξυλων οξυάς.
 Δημοτικό δάσος Πολυδένδρου έως 630 χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός και λοιπών
πλατύφυλλων.
 Δημοτικό δάσος Τριποτάμου έως 645 χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός και λοιπών
πλατύφυλλων.
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)

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Β)
15,28 €
12,81 €
17,27 €

14,23 €

Σημείωση: Οι τιμές διάθεσης καυσόξυλων ατομικών αναγκών είναι σταθερές τα τελευταία
8 χρόνια και καλύπτουν μόνο τα κόστη υλοτομίας, μεταφοράς και στοίβαξης της ξυλείας
στον δασόδρομο, το δε ξύλο προσφέρεται δωρεάν.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
(A) Συνταξιούχοι Ο.Γ.Α., τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία άνω
του 67%, μακροχρόνια άνεργοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των Κοινοτήτων , οικογένειες
στρατευσίμων .
(Β) Το κόστος πιθανής μεταφοράς των καυσόξυλων από το δασόδρομο στην οικία κάθε
δικαιούχου αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικής διαπραγμάτευσης μεταξύ του δικαιούχου και
του ΔΑ.Σ.Ε..
(Γ) Η παραλαβή των προϊόντων, από τους δικαιούχους θα γίνεται σε συνεννόηση με τον
ΔΑ.Σ.Ε., στον οποίο θα καταβάλλεται το αναλογούν τίμημα.
(Δ) Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. .
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .
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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 Κοινότητα στο Δασαρχείο και στο Δήμο, με ευθύνη του Προέδρου – Εκπροσώπου
της Κοινότητας.
(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).
Ε. Λοιπές παροχές του ΔΑ.Σ.Ε. «ΟΡΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ» στον Δήμο Βέροιας.
1. Υλοτομία ξερών και επικίνδυνων δένδρων από δημοτικές εκτάσεις – οδούς κλπ.
Ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την υλοτομία ξερών και επικίνδυνων δένδρων από
δημοτικές δασικές εκτάσεις, άλση καθώς επίσης και την κοπή παρόδιας βλάστησης που έχει
καταστεί επικίνδυνη, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
2. Υλοτομία δένδρων από άλση και πάρκα.
Ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει να συνδράμει τα συνεργεία του Τμήματος Πρασίνου σε
περιπτώσεις κοπής δένδρων μεγαλύτερων διαστάσεων με έμπειρους υλοτόμους. Επίσης
δύναται να παρέχει συνδρομή σε περιπτώσεις υλοτομιών λόγω προσβολών από έντομα –
ασθενειών κλπ.
3. Υλοτομία μεμονωμένων δένδρων με ειδική δυσκολία.
Ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει να συνδράμει τα συνεργεία του Δήμου στην υλοτομία
μεμονωμένων δένδρων που παρουσιάζουν ειδική δυσκολία (κεκλιμένων, μεγάλης διαμέτρου και
ύψους κλπ.).
4. Συνδρομή σε περιπτώσεις δασικής πυρκαγιάς.
Ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει να συνδράμει σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών σε
δημοτικά δάση και δασικές εκτάσεις (κοπή δένδρων, δημιουργία αντιπυρικής λωρίδας κλπ),
ύστερα από σχετική ειδοποίηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
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.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης
Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου ψήφισαν
όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 2-11-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Το με αρ. πρωτ. 20388/20-8-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος- ΚαθαριότηταΠολιτικής Προστασίας.
3.- Το από 10-9-2021 έγγραφο του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας «ΟΡΕΙΝΗ
ΗΜΑΘΙΑ»
4.- Ότι ο Δήμος Βέροιας είναι ο ιδιοκτήτης δημοτικών δασών και δασικών εκτάσεων, στα
οποία θα πραγματοποιηθούν υλοτομίες για τα έτη 2022-2024, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαχειριστικές μελέτες, τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και το πρόγραμμα εκμετάλλευσης των
δημοτικών δασών, όπως αυτό ανωτέρω περιγράφεται
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5.- Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και
184 του ν.4635/2019, του άρθρου 197 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 130
του ν.4685/2020, του άρθρου 201 του ν.3463/2006, του υπ’ αριθ. 126/1986 Π.Δ. και των άρθρων
168 και 176 του υπ’ αριθ. 86/1989 Ν.Δ.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκμίσθωση του δικαιώματος
εκμετάλλευσης δημοτικών δασών και δασικών εκτάσεων στον Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας
«ΟΡΕΙΝΗ ΗΜΑΘΙΑ», για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 197 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 130 του ν.4685/2020 και του
Προεδρικού Διατάγματος 126/86
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για τις περαιτέρω
ενέργειες
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 279/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Τσολακίδης
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-11-2021
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

