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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 53/2021
Περίληψη
Προσδιορισμός
ποσότητας,
τιμής
και
δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για
ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Κοινοτήτων
Καστανιάς και Τριποτάμου για το έτος 2021
Σήμερα 22 Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 18-02-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, 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, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 35 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Α.Σιδηρόπουλος, Ν.Λαζόπουλος,
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Χ.Κελεσίδης, Σ.Στουγιάννος,
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου
Θ. Κορωνάς, 12) Α.Λαζαρίδης, 13) Α.Δέλλας, 14) Λ.Ασλανίδης,
15) Γ.Μπατσαρά, 16) Σ. Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης, 18)
Κ.Βασιλειάδης,
19)Κ.Παλουκίδης,
20)Δ.Πυρινός,
21)Χ.Τσιούντας, 22)Π.Παυλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24)
Γ.Γουλτίδης,
25)Γ.Μιχαηλίδης,
26)Ν.Αγγέλου,
27)
Β.Στεφανόπουλος, 28) Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30)
Κ.Θεοδωρίδης, 31) Π.Μουχτάρη, 32) Δ.Τσανακτσίδης, 33)
Δ.Ράλλη, 34) Γ.Μελιόπουλος, 35) 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 αποχώρησε ο κ. Α.Μαρκούλης και προσήλθε ο κ. Γ.Μιχαηλίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 29/2021 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 30/2021 απόφασης αποχώρησε η κ. Δ.Ράλλη και ο Δ.Τσανακτσίδης
4) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Β.Στεφανόπουλος
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 12-2-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος
Βασιλείου Παπαδόπουλου που έχει ως εξής:
. 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 2021 από τη συστάδα 7α, να είναι έως
400 χ.κ.μ. καυσόξυλων οξιάς κλπ.
1.2 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 2021 από το τμήμα 1 – 5 εκτάρια, να
είναι έως 536 χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός κλπ.
Σημείωση :
Α. Για το δάσος Τριποτάμου η ποσότητα της δρυός είναι ενδεικτική, λόγω της μεθόδου
υλοτομίας (αποψιλωτική).
Β. Για το έτος 2021 οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε 220 για τον οικισμό Τριποτάμου και
20 για τον οικισμό Καστανιάς (σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020).
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 8 χρόνια.
 Την 69/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με το ίδιο θέμα.
 Το γεγονός ότι οι τιμές διάθεσης καλύπτουν μόνο τις εργασίες υλοτομίας, μεταφοράς
και στοίβαξης των προϊόντων στα σημεία διάθεσης (δασικοί δρόμοι) και όχι την αξία του ξύλου
το οποίο διατίθεται δωρεάν στους δικαιούχους κατοίκους.
Προτείνουμε οι τιμές διάθεσης των καυσόξυλων στους δικαιούχους κατοίκους των
οικισμών Τριποτάμου, και Καστανιάς να είναι οι ίδιες με αυτές του έτους 2020 και συγκεκριμένα
οι εξής ανά κατηγορία προϊόντος και δικαιούχων :

Α/Α

1.
2.

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Τιμές Διάθεσης καυσόξυλων
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
τιμή ανά χ.κ.μ. (Α)

Καυσόξυλα
οξιάς
στον 15,28 €
δασόδρομο κατά χ.κ.μ.
Καυσόξυλα
δρυός
και 17,27 €
αείφυλλων στον δασόδρομο
κατά χ.κ.μ.

Σημείωση :

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (Β)
12,81 €
14,23 €
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(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 ανάδοχο που θα αναλάβει 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 Εκπροσώπου 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.Και
κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-2-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την υπ’ αριθ. 69/2020 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Τις με αρ. πρωτ. 151362/673/21-2-2017 και 151364/675/15-3-2017 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 Κοινοτήτων Καστανιάς και Τριποτάμου.
5.- Τις διατάξεις 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 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 Κοινοτήτων, ως εξής:
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α) Έως 400 χ.κ.μ. καυσόξυλων οξιάς για την Κοινότητας Καστανιάς για το έτος 2021
β) Έως 536 χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός κλπ. για την Κοινότητα Τριποτάμου για το έτος
2021.
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 και αείφυλλων, παραδοτέων στον δασόδρομο και
β) 12,81€/χ.κ.μ. για καυσόξυλα φυλλοβόλων(οξιάς) και σε 14,23€/χ.κ.μ. για καυσόξυλα
δρυός και αείφυλλων, παραδοτέων στον δασόδρομο, για συνταξιούχους ΟΓΑ, πολυτέκνους,
τριτέκνους, αναπήρους κλπ.
Το κόστος πιθανής μεταφοράς των καυσοξύλων από τον 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.
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διάθεση καυσόξυλων 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 53/2021
.............................................................................................……….................................
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
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Τσανακτσίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης
Γ.

Τσιλογιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-02-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

