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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 21-6-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε
την αρ. πρωτ. 11778/13-6-2019 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία 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 Μηλοχωρίου έτους 2019.
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φώτιος Ιορδανίδης
1. Σάββας Ζαµανίδης
2. Καιδης Απόστολος
2.Ιωαννης Τσοκτουρίδης
3. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
3.Γεώργιος Καραϊσκος
4. Στεφανος Μπιγγας
5. Ευσταθιος Κατσιδης
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
O Αντιπρόεδρος κ. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα, ανέφερε ότι µε την υπ΄αρίθµ 173/2019 Α∆Σ εγκρίνεται η υπ΄αρίθµ 02/2019
απόφαση της Τ.Κ Μηλοχωρίου για την διάθεση καύσιµης ξυλείας στους κατοίκους της για το έτος 2019 και
συγκεκριµένα για την χειµερινή περίοδο 2019-2020.
Ως εκ τούτου και µε βάσει την διαχειριστική µελέτη του ∆άσους Μηλοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας για την
δεκαετία 2013-2022, η υλοτοµία έτους 2019 θα πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα και µε το υπ΄αρίθµ 206825/111-2019 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ασών του ∆ασαρχείου Κοζάνης, από τα λήµµατα των συστάδων
4γ_Ε1 (1/3) – 1.426 κ.µ ∆ρυός που προβλέπονταν από τον πίνακα υλοτοµιών να αποληφθούν το
διαχειριστικό έτος 2018 και δεν υλοτοµήθηκαν και µπορούν να υλοτοµηθούν το έτος 2019, κατά
προτεραιότητα των συστάδων 1/3 της 4γ_Ε1 -1.426 κ.µ ∆ρυός έτους 2019 και 3γ -756 κ.µ Οξιάς έτους 2019.
Αναλυτικά η υλοτοµία έτους 2019 αφορά σε:
1. Την συστάδα 4γ_Ε1 (1/3) ∆ρυός έτους 2018 και δικαίωµα κάλυψης αναγκών των ωφελούµενων
οικογενειών σε 1.426 m3 ή 1.188 τόνους ή 2.614 χ.κ.µ και
2. Την συστάδα 4γ_Ε1 (1/3) ∆ρυός έτους 2019 και δικαίωµα κάλυψης αναγκών των ωφελούµενων
οικογενειών σε 1.426 m3 ή 1.188 τόνους ή 2.614 χ.κ.µ,
3. Την συστάδα 3γ Οξιάς έτους 2019 και δικαίωµα κάλυψης αναγκών των ωφελούµενων οικογενειών σε
756 m3 ή 630 τόνους ή 1.386 χ.κ.µ
ήτοι συνολικά δικαίωµα κάλυψης των ατοµικών αναγκών των ωφελούµενων οικογενειών (µονίµων
κατοίκων Τ.Κ Μηλοχωρίου) σε 3.608 m3 ή 3.006 τόνους ή 6.614 χ.κ.µ. στοιβαγµένα.
∆ικαιούχοι είναι µόνον οι µόνιµοι κάτοικοι της Τ.Κ Μηλοχωρίου, ενώ σύµφωνα µε την εισήγηση του
Προέδρου της Τ.Κ Μηλοχωρίου (σχετ. η υπ΄αρίθµ 02/2019 απόφαση της Τ.Κ Μηλοχωρίου η οποία έγκρίθηκε
µε την υπ΄αρίθµ 173/2019 Α∆Σ), θα διανεµηθούν δώδεκα χωρικά ανά οικογενειακή µερίδα, καθώς η Τ.Κ
Μηλοχωρίου είναι ένας ορεινός οικισµός και οι ανάγκες είναι αυξηµένες λόγω του χειµώνα και των συνθηκών
που είναι δριµείς.
Η υλοτοµία θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από την κατάθεση σφραγισµένων προσφορών, ύστερα από
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Πρόεδρο της Τ.Κ Μηλοχωρίου, από τους υποψήφιους
υλοτόµους, ενώπιον της Επιτροπής όπως αυτή συστήθηκε µε τις υπ΄αρίθµ 373/2014 Α∆Σ & την υπ΄αρίθµ
270/2017 Α∆Σ, µε όριο πρώτης προσφοράς τα 17€/ χ.κ.µ (συµπεριλαµβανοµένων όλων των νόµιµων
κρατήσεων).
Όποιο ή όποια συνεργεία, , επιλεγούν ,θα εγκατασταθούν και θα εργαστούν από κοινού και υπό τις οδηγίες
και την επίβλεψη του ∆ασαρχείου Κοζάνης, το οποίο είναι και το αρµόδιο για την διανοµή των καυσόξυλων.
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Οι δικαιούχοι κάτοικοι θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση ότι τα
καυσόξυλα από το δάσος του Μηλοχωρίου είναι µόνον για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών τους
(µονίµων κατοίκων Τ.Κ Μηλοχωρίου) σε θέρµανση και ότι απαγορεύεται η παραχώρηση τους σε τρίτους,
καθώς και η µετακίνηση και η µεταφορά τους εκτός του οικισµού της Τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου και
ότι αναλαµβάνουν πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση που συλληφθούν από τα αρµόδια όργανα του
∆ασαρχείου Κοζάνης για οποιαδήποτε παράβαση.
Η επιλογή του υλοτόµου θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθµ 173/2019 Α∆Σ και η 02/2019 απόφαση της Τ.Κ Μηλοχωρίου.
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. Αποφ. 61/2019
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Την υπ’αριθµ 02/2019 απόφαση της Τ.Κ Μηλοχωρίου
3. Την υπ΄αρίθµ 173/2019 Α∆Σ
4. Την <<∆ιαχειριστική µελέτη του ∆άσους Μηλοχωρίου του ∆ήµου Εορδαίας για την δεκαετία
2013-2022>>
5. το υπ΄αρίθµ 206825/11-1-2019 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ασών του ∆ασαρχείου
Κοζάνης
6. την υπ΄αρίθµ 373/2014 Α∆Σ & την υπ΄αρίθµ 270/2017 Α∆Σ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
Η υλοτοµία έτους 2019 στην Τ.Κ Μηλοχωρίου, µε βάσει την διαχειριστική µελέτη του ∆άσους
Μηλοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας για την δεκαετία 2013-2022 και το υπ΄αρίθµ 206825/11-1-2019
έγγραφο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ασών του ∆ασαρχείου Κοζάνης, θα πραγµατοποιηθεί:
1. Στην συστάδα 4γ_Ε1 (1/3) ∆ρυός έτους 2018 και δικαίωµα κάλυψης αναγκών των ωφελούµενων
οικογενειών σε 1.426 m3 ή 1.188 τόνους ή 2.614 χ.κ.µ και
2. Στην συστάδα 4γ_Ε1 (1/3) ∆ρυός έτους 2019 και δικαίωµα κάλυψης αναγκών των ωφελούµενων
οικογενειών σε 1.426 m3 ή 1.188 τόνους ή 2.614 χ.κ.µ,
3. Στην συστάδα 3γ Οξιάς έτους 2019 και δικαίωµα κάλυψης αναγκών των ωφελούµενων οικογενειών σε
756 m3 ή 630 τόνους ή 1.386 χ.κ.µ
ήτοι µε συνολικό δικαίωµα κάλυψης των ατοµικών αναγκών των ωφελούµενων οικογενειών συνολικά
(µονίµων κατοίκων Τ.Κ Μηλοχωρίου) σε 3.608 m3 ή 3.006 τόνους ή 6.614 χ.κ.µ. στοιβαγµένα.
Η υλοτοµία θα πραγµατοποιηθεί, ύστερα από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Πρόεδρο της
Τ.Κ Μηλοχωρίου, µε την κατάθεση σφραγισµένων προσφορών από τους υποψήφιους υλοτόµους ενώπιον
της Επιτροπής όπως αυτή συστήθηκε µε την υπ΄αρίθµ 373/2014 Α∆Σ και την υπ΄αρίθµ 270/2017 Α∆Σ, µε
όριο πρώτης προσφοράς τα 17€/ χ.κ.µ(συµπεριλαµβανοµένων όλων των νόµιµων κρατήσεων), ενώ η
επιλογή του υλοτόµου θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
Η διαδικασία υλοτοµίας και διάθεσης των καυσόξυλων πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε ένα µήνα από
την εγκατάσταση του συνεργείου υλοτοµίας.
Όποιο ή όποια συνεργεία επιλεγούν ,θα εγκατασταθούν και θα εργαστούν από κοινού και υπό τις οδηγίες και
την επίβλεψη του ∆ασαρχείου Κοζάνης, το οποίο είναι και το αρµόδιο για την διανοµή των καυσόξυλων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθµ 173/2019 Α∆Σ & 02/2019 απόφαση της Τ.Κ Μηλοχωρίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 61/2019.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
Φώτιος Ιορδανίδης
Καιδης Αποστολος
Στέφανος Μπίγγας
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Ευσταθιος Κατσιδης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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