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Αριθ. Απόφασης: 23/2020
Θέμα 1ο: «Γνωμοδότηση του συμβουλίου Κοινότητας Στρυμονικού του σχετικά με την
υλοτόμηση των συστάδων

1 και 14 (το μισό κάτω τμήμα)

του

δημοτικού Δάσους

Στρυμονικού για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων έτους 2020- 2021.»
Σήμερα την 9η Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ μ.. το
Συμβούλιο Κοινότητας Στρυμονικού συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο του
Προέδρου (Κοινοτικό Κατάστημα) της Κοινότητας Στρυμονικού, ύστερα από την με αρ. πρωτ:
14923/09-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Στρυμονικού και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους
τοπικούς συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από
την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο
πέντε 5 Τοπικών Συμβούλων παρόντες ήταν Πέντε:
Παρόντες Σύμβουλοι
1. Τυριακίδης Χρήστος
- Πρόεδρος
2. Χατζησταυρίδης Μάρκος Μέλος
3. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη
«
4. Ευαγγέλου Γεώργιος
«
5. Παρασιάδης Γρηγόριος
«

Απόντες Σύμβουλοι
Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Σουλτάνα Κελλίδου για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης και κάλεσε τα μέλη
να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης αυτής λόγω της έλευσης του χειμώνα , και το
συμβούλιο ενέκρινε την ανάγκη της επείγουσας συνεδρίασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του
Τοπικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι : ο δήμος Ηράκλειας με την με αριθ. 11149/07-10-2020
εισήγηση του τμήματος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Ηράκλειας,

ζήτησε την

διατύπωση της γνώμης του τοπικού μας συμβουλίου σχετικά με την υλοτόμηση ή μη των
συστάδων 1 και 14 (το μισό κάτω τμήμα) του δημοτικού δάσους Στρυμονικού.
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να γνωμοδοτήσουν σχετικά.
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Το Συμβούλιο Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τα
σχετικά έγγραφα (Α.Π. 49891/07-10-2020 Απόφαση Γεν/ Δ/νσης Δασών Α.Δ.Κ.Μ , το
αριθ. 11149/07-10-2020 έγγραφο εισήγησης του δήμου μας καθώς και τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη του για τον Πίνακα Υλοτομίας του Δημοτικού Δάσους
Στρυμονικού έτους 2020, που εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ. 49891/07-10-2020 Απόφαση της
Γενικής Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης όπου
προβλέπεται η υλοτομία των συστάδων 1 και 14 (το μισό κάτω τμήμα) του δημοτικού δάσους.
Στρυμονικού για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων, για την
χειμερινή περίοδο 2020-2021.
Δικαιούχοι προμήθειας καυσοξύλων θα είναι οι μόνιμοι κάτοικοι Στρυμονικού, όπως
αναγράφονται στις υπάρχουσες καταστάσεις δικαιούχων καυσοξύλων, ενώ σε κάθε οικογένεια
θα αναλογούν τρείς (3) τόνοι. Τέλος στην περίπτωση που η ποσότητα της ξυλείας δεν επαρκεί
για την κάλυψη των αναγκών θα προσαρμόζεται ανάλογα (η ποσότητα).
Προτείνει η παραπάνω υλοτομία να ανατεθεί στον ΔΑ. Σ.Ε Χειμάρρου, με τους
κάτωθι όρους:
 Η διάρκεια της εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης της παραπάνω συστάδσς
αρχίζει από την εγκατάσταση του Δασικού Συνεταιρισμού από την Δασική Υπηρεσία.
 Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος να ενεργήσει την υλοτομία σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τους δασοκομικούς κανόνες περί υλοτομίας δένδρων
και τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας και του αρμόδιου υπαλλήλου του Δήμου
Ηράκλειας.
 Τα ποσά που θα συγκομισθούν από κάθε συστάδα θα είναι αυτά που παρουσιάζονται
στον αναλυτικό πίνακα υλοτομίας της διαχειριστικής μελέτης.
 Αν προκύψει ανάγκη επέμβασης στο ευρύτερο περιβάλλον για την εκτέλεση των
εργασιών υλοτομίας ή απομάκρυνσης των προϊόντων και υπολειμμάτων της υλοτομίας, οι
εκμισθωτές είναι υποχρεωμένοι να λάβουν την έγκριση της υπηρεσίας αφού την
ενημερώσουν για την παραπάνω επέμβαση και με το πέρας των εργασιών να φροντίσει
για την πλήρη αποκατάσταση αυτού.
 Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων και υπάρχει λήμμα που δεν έχει αποληφθεί
οι Συνεταιρισμοί υποχρεούνται να ζητήσουν παράταση της υλοτομίας στο επόμενο έτος ,
έτσι ώστε να γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση της συστάδας. Όταν ικανοποιηθούν οι
ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα θα σταματήσει και η υλοτομία (καυσοξύλευση).
 Oι εκμισθωτές υποχρεούνται στην εμπρόθεσμη αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών
(δηλ. την υλοτομία και την απομάκρυνση των προϊόντων που θα προκύψουν από αυτήν).
 Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε μορφή παραχώρηση από τους Συνεταιρισμούς του
δικαιώματος εκμετάλλευσης η οποία θα θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη και για την
παράβαση αυτή θα τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.Δ. 86/1969 της Δασικής
Νομοθεσίας.
 Καθ΄όλη τη διάρκεια της εκμίσθωσης ο Συνεταιρισμός είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει
την εργασία αποκλειστικά στα νόμιμα μέλη του και εφ΄όσον αυτά είναι μόνιμοι κάτοικοι
του Δήμου Ηράκλειας καθώς και να καταβάλουν τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές.
 Η τιμή διάθεσης καθορίζεται στα Εκατόν Τριάντα Ευρώ (130,00 €) οι τρεις (3)
τόνοι και τα ποσά αυτά θα καταβληθούν από τους δικαιούχους κατοίκους της τ.κ.
κατά την παραλαβή των καυσοξύλων.
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται η υλοτομία και η μεταφορά και η στοίβαξη σε κατάλληλο
μέρος. Ο Δήμος Ηράκλειας ως μισθωτής για την κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεων των
εκμισθωτών, παραιτείται από κάθε χρηματική απαίτηση επί της αξίας των προϊόντων υλοτομίας,
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αφού βεβαιωθεί : α) η έντεχνη και εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών από άποψη δασοκομίας
(από τη Δασική Υπηρεσία) και β) η τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης από την αρμόδια
Υπηρεσία του Δήμου Ηράκλειας.
 Η εγγύηση για την σωστή τήρηση των όρων της υλοτομίας θα καθοριστεί στο
ποσό των 859,00 € (Ευρώ) για τη συστάδα 1 και στο ποσό των 1.535,00 € (Ευρώ)
για την υλοτόμηση της συστάδας 14 (το μισό κάτω τμήμα), από οποιασδήποτε
αναγνωρισμένη Τράπεζα ή του Τ.Π.Κ.Δ. Σε περίπτωση αθέτησης όρων της
παρούσας, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου Κοινότητας
Στρυμονικού

Τα μέλη
του Συμβουλίου Κοινότητας Στρυμονικού

4 υπογραφές

1 υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Στρυμονικό 09/10/2020
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Στρυμονικού

Χρήστος Τυριακίδης
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