
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 100/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 26-4-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 13017/22-4-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικής µε την υλοτοµία στην Τ.Κ Αναρράχης έτους 2016. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος  
2. Ιωάννης Αριστερίδης 1.Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 2.Γεώργιος Κοκκινίδης 
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης 
6. Παρασκευή Βρυζιδου 

  

7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι µε την 
υπ΄αρίθµ 90/2016 Α∆Σ εγκρίνεται η υπ΄αρίθµ 1/2016 απόφαση της Τ.Κ Αναρράχης η οποία καθορίζει τους 
όρους και την διάθεση καύσιµης ξυλείας στους κατοίκους της για το έτος 2016 και συγκεκριµένα για την 
χειµερινή περίοδο 2016-2017.  
Ως εκ τούτου και µε βάσει την διαχειριστική µελέτη του ∆άσους Αναρράχης ∆ήµου Εορδαίας για την 
δεκαετία 2014-2023, η υλοτοµία έτους 2016 θα πραγµατοποιηθεί στην συστάδα 2γ (οξυά) και θα αφορά 
300 οικογένειες µε δικαίωµα κάλυψης των αναγκών τους σε 5 τόνους ανά οικογένεια, ήτοι 1.500 τόνοι 
συνολικά ή 1.800 m3 ή 3.000 χ.κ.µ. 
Η υλοτοµία θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από την κατάθεση σφραγισµένων προσφορών από τους 
υποψήφιους υλοτόµους, µε όριο πρώτης προσφοράς τα 17€/ χ.κ.µ, η επιλογή του υλοτόµου θα γίνει µε 
κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου. 
 Η διανοµή τους θα γίνει σε συνεργασία µε το ∆ασαρχείο Κοζάνης.  
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθµ 90/2016 Α∆Σ.  
Σ.Σιδηροπουλος: Παρών. 
Π. Βρυζίδου: Παρούσα. 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
     Αριθµ. Αποφ. 100/2016 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
2. Την υπ’αριθµ 1/2016 απόφαση της Τ.Κ Αναρράχης 

3. Την υπ΄αρίθµ 90/2016 Α∆Σ 
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4. Την <<∆ιαχειριστική µελέτη του ∆άσους Αναρράχης του ∆ήµου Εορδαίας για την δεκαετία 
2014-2023>> 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Η υλοτοµία έτους 2016 στην Τ.Κ Αναρράχης, µε βάσει την διαχειριστική µελέτη του ∆άσους Αναρράχης 
∆ήµου Εορδαίας για την δεκαετία 2014-2023, θα πραγµατοποιηθεί στην συστάδα 2γ (οξυά) και θα αφορά 
300 οικογένειες µε δικαίωµα κάλυψης των αναγκών τους σε 5 τόνους ανά οικογένεια, ήτοι 1.500 τόνοι 
συνολικά ή 1.800 m3 ή 3.000 χ.κ.µ. 
Η υλοτοµία θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από την κατάθεση σφραγισµένων προσφορών από τους 
υποψήφιους υλοτόµους, µε όριο πρώτης προσφοράς τα 17€/ χ.κ.µ, η επιλογή του υλοτόµου θα γίνει µε 
κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου. 
Η διανοµή τους θα γίνει σε συνεργασία µε το ∆ασαρχείο Κοζάνης.  
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθµ 90/2016 Α∆Σ.  
Το µέλος Σ.Σιδηροπουλος δήλωσε παρών. 
Η Αντιπρόεδρος κα. Π. Βρυζίδου δήλωσε παρούσα. 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 100/2016. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Παρασκευή Βρυζιδου 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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