
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 96/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  8ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-5-2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 8815/11-
5-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει 
και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικής µε την υλοτοµία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου έτους 2020. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2.Κοκκινίδης Ευσταθιος 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5  Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. ∆ηµήτριος Σπόντης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε ότι µε την υπ΄αρίθµ 52/2020 
Α∆Σ εγκρίθηκε η υπ΄αρίθµ 4/2020 απόφαση της Τ.Κ Μηλοχωρίου για την διάθεση καύσιµης ξυλείας στους 
κατοίκους της για το έτος 2020 και συγκεκριµένα για την χειµερινή περίοδο 2020-2021.  
Ως εκ τούτου και µε βάσει την διαχειριστική µελέτη του ∆άσους Μηλοχωρίου ∆ήµου Εορδαίας για την 
δεκαετία 2014-2023, το Τµήµα Αγροτικής Παράγωγης  µε το υπ’αριθµ 8724/8-5-2020 έγγραφο του µας 
ενηµερώνει ότι σύµφωνα µε το Πίνακα Υλοτοµιών 2020 προκύπτουν τα εξής στοιχεία,  
«…για το ∆ηµοτικό ∆άσος Μηλοχωρίου σύµφωνα µε τον Πίνακα Υλοτοµιών 2020 προκύπτουν τα εξής 
στοιχεία 
 

Συστάδα  Είδος Έκταση ha Λήµµα m3 

Ξύλευση συστάδας 1/3 της 
4γ_E1 

Πρεµνοφυής. ∆ρύς 36,6/3 =12,2  1426 

Ξύλευση συστάδας 2 α 
 

Υπ΄Αναγωγή Οξυά 41,0 499 +124 

  ΣΥΝΟΛΟ 2,049 

  ή 3756,5χκµ 

  ή 1707,5 tn 

Οι ατοµικές ανάγκες για  250 οικογένειες . της Κοινότητας είναι  5 tn για κάθε οικογένεια  ήτοι 1250 tn ή 1500 
m3 / οικ…..» 

ΑΔΑ: ΩΚΓ7ΩΡ6-ΙΛΠ



∆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 4/2020 απόφαση της Τ.Κ Μηλοχωρίου η οποία έγκρίθηκε 
µε την υπ΄αρίθµ 52/2020 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, προς τους υποψήφιους 
υλοτόµους, ενώπιον της Επιτροπής όπως αυτή συστήθηκε µε την υπ΄αρίθµ 232/2019 Α∆Σ, µε όριο πρώτης 
προσφοράς τα 17,00€/ 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. 
Η διαχείριση της υλοτοµίας και η διανοµή των καυσόξυλων στους δικαιούχος κατοίκους θα γίνει κατ’ 
εφαρµογή της 4/2020 Α∆Σ Τ.Κ. Μηλοχωριου, όπως εγκρίθηκε µε την 52/2020 Α∆Σ. 
Η επιλογή του υλοτόµου θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ή δασικοί συνεταιρισµοί. Σε περίπτωση που ο µειοδότης είναι 
δασικός συνεταιρισµός, θα ζητηθεί εξουσιοδότηση εκπροσώπησης για τον δασικό συνεταιρισµό πριν την 
εγκατάστασή του, στην προκειµένη από την Τ.Κ. Μηλοχωρίου. 
 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά , όπως και ο κ. Καρακασιδης κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
                                           

Αριθµ. Απόφ. 96/2020 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  
2. Την υπ’αριθµ 4/2020 απόφαση της Τ.Κ Μηλοχωριου 
3. Την υπ΄αρίθµ 52/2020 Α∆Σ 
4. την διαχειριστική µελέτη του ∆άσους Μηλοχωριου ∆ήµου Εορδαίας για την δεκαετία 2014-2023. 
5. το υπ’αριθµ 8724/8-5-2020 έγγραφο από το Τµήµα Αγροτικής Παράγωγης 
6. την υπ΄αρίθµ 232/2019 Α∆Σ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Η υλοτοµία έτους 2020 στην Τ.Κ Μηλοχωρίου, µε βάσει της διαχειριστικής µελέτης του ∆άσους Μηλοχωριου 
∆ήµου Εορδαίας για την δεκαετία 2014-2023 και το υπ΄αρίθµ 8724/8-5-2020 έγγραφο από το Τµήµα 
Αγροτικής Παράγωγης, θα πραγµατοποιηθεί ως εξης: 

Συστάδα  Είδος Έκταση ha Λήµµα m3 

Ξύλευση συστάδας 1/3 της 
4γ_E1 

Πρεµνοφυής. ∆ρύς 36,6/3 =12,2  1426 

Ξύλευση συστάδας 2 α 
 

Υπ΄Αναγωγή Οξυά 41,0 499 +124 

  ΣΥΝΟΛΟ 2,049 

  ή 3756,5χκµ 

  ή 1707,5 tn 

 
∆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 4/2020 απόφαση της Τ.Κ Μηλοχωρίου η οποία έγκρίθηκε 
µε την υπ΄αρίθµ 52/2020 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, προς τους υποψήφιους 

ΑΔΑ: ΩΚΓ7ΩΡ6-ΙΛΠ



υλοτόµους, ενώπιον της Επιτροπής όπως αυτή συστήθηκε µε την υπ΄αρίθµ 232/2019 Α∆Σ, µε όριο πρώτης 
προσφοράς τα 17,00€/ 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. 
Η διαχείριση της υλοτοµίας και η διανοµή των καυσόξυλων στους δικαιούχος κατοίκους θα γίνει κατ’ 
εφαρµογή της 4/2020 Α∆Σ Τ.Κ. Μηλοχωριου, όπως εγκρίθηκε µε την 52/2020 Α∆Σ. 
Η επιλογή του υλοτόµου θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.  
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ή δασικοί συνεταιρισµοί. Σε περίπτωση που ο µειοδότης είναι 
δασικός συνεταιρισµός, θα ζητηθεί εξουσιοδότηση εκπροσώπησης για τον δασικό συνεταιρισµό πριν την 
εγκατάστασή του, στην προκειµένη από την Τ.Κ. Μηλοχωρίου. 
Η διαδικασία υλοτοµίας και διάθεσης των καυσόξυλων πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα τέλη 
Αυγούστου του 2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθµ 52/2020 Α∆Σ.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 96/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Αθηνά Τερζοπουλου  
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
 

 

ΑΔΑ: ΩΚΓ7ΩΡ6-ΙΛΠ
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