
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 12ης/18-05-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 41/2022 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε Δασικό Συνεταιρισμό εργασιών υλοτομίας 

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 18 Μάϊου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική, δια ζώσης 
συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 
5) 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 και το 
άρθρο 10 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 καθώς και τις 
εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) 
και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 
1441/13-05-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 

Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, 
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - 
μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- μέλη και ονομαστικά οι: 

             Παρόντες                                                            Απόντες                                

1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος  Μανώλας Αριστείδης 

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   

3 Αγγέλης Δημήτριος   

4 Γκίκας Ιωάννης   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τράντα Ιωάννα   

7 Καμκούτης Θωμάς   

8 Αχίλλας Γεώργιος   

9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   

11 Τσιτσιόκας Νικόλαος   

12 Τσέγκος Νικόλαος   

13 Τέτος Νικόλαος   

14 Παπαδημητρίου Ζήνων   

15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   



16 Γκαμπράνη Ειρήνη   

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

         Παρόντες                                                        Απόντες                              

1 Ζυγανιτίδου Ειρήνη  Μυλωνά Κατίνα 

2 Μύρος Δημήτριος  Παπανδρίτσα Μαρία 

3 Τζάτσου Βάϊα  Κουκάλης Ζήνων 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 

           Παρόντες                                                        Απόντες                                  

1   Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού 

2   Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 

3   Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 

   Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Η Πρόεδρος συνέχισε τη συνεδρίαση με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και 
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Στεργίου, ο οποίος προχώρησε στην εξής 
εισήγηση: 

O Δήμος Βελβεντού έχει υποστεί πολλές ζημιές στο δημοτικό δάσος Βελβεντού 
(Παλαιογρατσάνου) από τις χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν από τον Ιανουάριο του 
2022 μέχρι και τα μέσα Απριλίου 2022. Από τις χιονοπτώσεις έπεσαν πολλά δέντρα 
στις δασικές εκτάσεις αλλά και κυρίως εντός του δασικού οδικού δικτύου. Αρκετά 
εξ αυτών απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα των δασικών δρόμων που 
συνδέουν οικισμούς και τοποθετήθηκαν στα ερείσματα για να διευκολυνθεί η 
κυκλοφορία οχημάτων των διερχόμενων πολιτών και οχημάτων του Δήμου και του  
ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του οικισμού Καταφυγίου. 
Πολλά όμως δέντρα παραμένουν σε θέσεις που εγκυμονούν κινδύνους πτώσης στο 
οδικό δίκτυο και πρέπει να απομακρυνθούν.  

Με την υπ’ αριθμ’ πρωτ. 44060/27-4-2022 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΜ0ΕΟΡ1Γ-ΥΔ4) 
εγκρίθηκε η έκτακτη κάρπωση της ξυλείας αυτής που προέκυψε από τις 
χιονοθλασίες και χιονορριψίες των πεσμένων και των επικίνδυνων προς πτώση 
δέντρων, με προτεραιότητα το οδικό δασικό δίκτυο εντός του Δημοτικού Δάσους 
Βελβεντού για τη διάθεσή τους στο εμπόριο.  

Σύμφωνα με  το άρθρο  147 του δασικού κώδικα (Ν.Δ 86/69ΦΕΚ 7 τ.Α ́) ορίζεται 
ότι:  

1. Η διαχείριση των δημοτικών και κοινοτικών δασών και δασικών περιοχών 
ενεργείται, κατά τον παρόντα κώδικα, από τα οικεία δημοτικά ή κοινοτικά 
συμβούλια, η δε εκμίσθωση με πλειοδοτική διαδικασία 

2. Προκειμένου περί δασικών συνεταιρισμών εργασίας, των οποίων άπαντα τα 
μέλη είναι κάτοικοι του ιδιοκτήτη του δάσους δήμου ή κοινότητας, η προς αυτού 
εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του δάσους επιτρέπεται απευθείας και 
χωρίς δημοπρασία για ένα (1) έτος, κατόπιν απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου. Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου χρήζει της 
εγκρίσεως. 



3. Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε μορφή παραχώρηση υπό του μισθώσαντος 
συνεταιρισμού του κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιώματος 
εκμεταλλεύσεως θεωρουμένης αυτοδικαίως άκυρης της τοιαύτης παραχωρήσεως. 
Οι παραβάτες τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής ίσης τουλάχιστον προς το 
δεκαπλάσιο της αξίας του λήμματος ή φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή και 
αμφοτέρων των ποινών. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 197 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), ορίζεται ότι:  

1. Η διαχείριση, η καλλιέργεια και η εκμετάλλευση των δημοτικών ή κοινοτικών 
δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη δασική 
νομοθεσία. Η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης γίνεται με δημοπρασία. 

2. Οι Δήμοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους δάση, μπορούν, με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, να εκμισθώνουν απευθείας και χωρίς δημοπρασία για 
χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών την εκμετάλλευση  του δάσους σε δασικούς 
συνεταιρισμούς εργασίας, των οποίων τα δύο τρίτα (2/3) των μελών είναι δημότες 
ή  κάτοικοι του Δήμου  και τα λοιπά μέλη κάτοικοι της οικείας περιφερειακής 
ενότητας. 

3. Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό που έχει μισθώσει σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο το δικαίωμα εκμετάλλευσης, να παραχωρήσει, με 
οποιαδήποτε μορφή, το δικαίωμα αυτό και θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη η σχετική 
σύμβαση, καθώς και η παραχώρηση. Στους παραβάτες επιβάλλεται χρηματική 
ποινή που είναι ίση τουλάχιστον με το δεκαπλάσιο της αξίας του ανταλλάγματος. 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 παρ. 1στ. του Ν. 3852/2010, το 
Συμβούλιο της Κοινότητας γνωμοδοτεί για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεά 
παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του Δήμου 
που βρίσκονται στα όρια της Κοινότητας. 

Στο Δήμο μας υφίσταται Δασικός Συνεταιρισμός (Δ.Α.Σ.Ε.) με την  επωνυμία 
«Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας Αγίας Κυριακής, Παλαιογρατσάνου & Ελάτης», 
του οποίου άπαντα τα μέλη  του είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βελβεντού και 
κανένας από την Κοινότητα Ελάτης. 

Ο Δασικός Συνεταιρισμός (Δ.Α.Σ.Ε.) με την επωνυμία «Δασικός Συνεταιρισμός 
Εργασίας Αγίας Κυριακής, Παλαιογρατσάνου & Ελάτης», υπέβαλε την με αριθ. 
Πρωτ.:1392/10-5-2022 αίτηση στο Δήμο μας  για την εκμίσθωση με απ’ ευθείας 
ανάθεση υλοτομίας των πεσμένων και επικίνδυνων προς πτώση δέντρων επί 
δασικών οδών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων του χειμώνα σε όλη την 
έκταση του Δημοτικού Δάσους Βελβεντού (Παλαιογρατσάνου). 

Η εκμίσθωση προτείνεται με σκοπό την υλοτομία και διάθεση  στο εμπόριο α) 20 
κυβικών μέτρων στρογγύλης ξυλείας μαύρης πεύκης και β) 80 χωρικών κυβ. 
μέτρων καυσόξυλων (ξύλα θρυμματισμού κωνοφόρων). 

Μετά από αυτά καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση και τις διατάξεις των 
άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010 να αποφασίσει: 

 

1. Την απ’ ευθείας ανάθεση στο Δασικό Συνεταιρισμό (Δ.Α.Σ.Ε.) με την  επωνυμία 
«Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας Αγίας Κυριακής, Παλαιογρατσάνου & Ελάτης».  

2. Ως ελάχιστο μίσθωμα υπέρ του Δήμου για την απόληψη των δασικών προϊόντων 
(στρογγύλη ξυλεία και καυσόξυλα μαύρης πεύκης) με σκοπό την διάθεσή τους στο 



εμπόριο είναι α) η τιμή των 14,20 € στο δασόδρομο κατά κ.μ. στρογγύλης ξυλείας 
και β) η τιμή των 2,30 € στο δασόδρομο κατά χ.κ.μ. καυσόξυλων (ξύλα 
θρυμματισμού κωνοφόρων) σύμφωνα με τον Πίνακα Διατίμησης Δασικών 
Προϊόντων έτους 2021 (ΑΔΑ:932Τ4653Π8-9Υ7). 

3. Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας Αγίας Κυριακής, Παλαιογρατσάνου & Ελάτης 
να διαθέσει όλα τα παραγόμενα δασικά προϊόντα (στρογγύλη ξυλεία και καυσόξυλα 
μαύρης πεύκης) στο εμπόριο, με τιμές που προβλέπονται και στον Πίνακα 
Διατίμησης Δασικών Προϊόντων έτους 2021 (ΑΔΑ:932Τ4653Π8-9Υ7). 

4. Να καθορίσει τους όρους της απευθείας ανάθεσης ως εξής:  

ΑΡΘΡΟ 1ο: Η υλοτομία θα γίνει για την απόληψη του  ξυλώδους όγκου που 
αναφέρεται στην υπ’ αριθμ’ πρωτ. 44060/27-4-2022 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΜ0ΕΟΡ1Γ-ΥΔ4)  
και η οποία δημιουργήθηκε από τα πεσμένα και εκριζωμένα δέντρα που υπάρχουν 
εντός των δασικών οδών λόγω των καιρικών φαινομένων του χειμώνα καθώς και 
τη μεταφορά τους σε διακριτές θέσεις στους δασόδρομους με σκοπό τη διάθεσή 
τους στο εμπόριο.  

ΑΡΘΡΟ 2ο: Η υλοτομία θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού με το Δήμο, στη συνέχεια θα εκδοθεί  άδεια απολήψεως στο όνομα 
του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αγίας Κυριακής, Παλαιογρατσάνου & Ελάτης 
κατόπιν θα συνταχθεί  το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης από την Δασαρχείο Κοζάνης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Ως ελάχιστο μίσθωμα υπέρ του Δήμου για την απόληψη των δασικών 
προϊόντων (στρογγύλη ξυλεία και καυσόξυλα μαύρης πεύκης) με σκοπό την 
διάθεσή τους στο εμπόριο ορίζεται α) η τιμή των 14,20 € στο δασόδρομο κατά κ.μ. 
στρογγύλης ξυλείας και β) η τιμή των 2,30 € στο δασόδρομο κατά χ.κ.μ. 
καυσόξυλων (ξύλα θρυμματισμού κωνοφόρων) όπως αυτή προβλέπεται στον 
Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων έτους 2021 (ΑΔΑ:932Τ4653Π8-9Υ7). Ο 
Δήμος  Βελβεντού ουδεμία ευθύνη φέρει για  την οικονομική διαχείριση των 
συγκομισθέντων εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Το λήμμα στρογγύλης ξυλείας και καυσόξυλων ορίζεται από την υπ’ 
αριθμ’ πρωτ. 44060/27-4-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΜ0ΕΟΡ1Γ-ΥΔ4). 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόληψη στρογγύλης ξυλείας και 
καυσόξυλων από άλλη θέση εκτός της προβλεπόμενης από την υπ’ αριθμ’ πρωτ. 
44060/27-5-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, (ΑΔΑ:ΩΜ0ΕΟΡ1Γ-ΥΔ4) χωρίς άδεια από το 
Δασαρχείο Κοζάνης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Ο συνεταιρισμός υποχρεούται να συγκεντρώνει και να στοιβάζει την 
στρογγύλη ξυλεία και τα καυσόξυλα σε δασόδροµο ή σε θέσεις που θα είναι 
προσπελάσιμες, ώστε να μπορούν εύκολα να φορτώνονται και να μεταφέρονται. Η 
δαπάνη μεταφοράς των καυσόξυλων θα βαρύνει τους δικαιούχους καταναλωτές. Η 
μεταφορά από το σημείο φόρτωσης προς τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις των 
δικαιούχων θα γίνεται µε μεταφορικά μέσα που έχουν το δικαίωμα της μεταφοράς 
αυτής. Η σειρά η οποία θα τηρείται για την φόρτωση θα καθορίζεται από τον 
ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Η είσπραξη του τιµήµατος από τους παραλήπτες δικαιούχους 
καυσόξυλων θα γίνεται από τον ίδιο τον ανάδοχο. Η δημοτική αρχή ουδεµία 



ευθύνη φέρει για την οικονομική διαχείριση των συγκοµιστικών εργασιών των 
σχετικών µε την παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Ο Συνεταιρισμός δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πέραν της τρέχουσας 
χρονικής περιόδου που θα αναφέρεται στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Απαγορεύεται η σιωπηρή αναµίσθωση ή εκμίσθωση των δασικών 
προϊόντων. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Απαγορεύεται στον Συνεταιρισμό και σε οποιονδήποτε άλλο, να 
παραχωρεί ή να πουλάει στρογγύλη ξυλεία και καυσόξυλα σε άτομα που δεν τα 
δικαιούνται. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Η έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης θα γίνει µε την εγκατάσταση 
του Συνεταιρισμού στο δάσος. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης του 
Συνεταιρισμού, ήτοι πριν από την λήξη παραχώρησης, η υλοτόμηση του λήμματος 
του Δημοτικού Δάσους θα πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας του χρόνου της 
παραχώρησης από τον υπό εκκαθάριση συνεταιρισμό σε εκπλήρωση ανειλημμένης, 
εκκρεμούς, υποχρέωσης με μέριμνα των εκκαθαριστών αυτού. Σε περίπτωση µη 
εκπλήρωσης εκ μέρους του Συνεταιρισμού των συμβατικών του υποχρεώσεων 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 126/1986 και στην παρ. 3 
του άρθρου 136Α του Ν.Δ. 86/1969 µη αποκλειομένων και αξιώσεων αποζημίωσης 
του Δήμου για αποκατάσταση κάθε ζημίας του από την µη εκπλήρωση ή τη μερική 
εκπλήρωση της παροχής εκ μέρους του Συνεταιρισμού κατά την λήξη της 
παραχώρησης. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Οι μόνιμοι κάτοικοι Παλαιογρατσάνου δικαιούνται να κάνουν 
απόληψη των υπολειμμάτων υλοτομίας, μετά το πέρας των υλοτομικών εργασιών 
του Δασικού Συνεταιρισμού στον οποίο θα ανατεθεί το έργο της υλοτομίας.  

Μετά από αυτά καλείται το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε από την Πρόεδρο ο κ . Τέτος Νικόλαος, επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης, ο οποίος απηύθυνε ερώτηση προς τον Δήμαρχο, 
σχετικά με το αν ο Δήμος καλείται να πληρώσει κάποιο τίμημα στον Δασικό 
Συνεταιρισμό. 

Στην ερώτηση του κ. Τέτου ο Δήμαρχος κ. Στεργίου απάντησε αρνητικά. 

Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 
ψηφίσουν σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και  
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως 
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εργασιών υλοτομίας στο Δασικό Συνεταιρισμό  
με την επωνυμία «Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας Αγίας Κυριακής, 
Παλαιογρατσάνου & Ελάτης» (Δ.Α.Σ.Ε.).  

2. Ως ελάχιστο μίσθωμα υπέρ του Δήμου για την απόληψη των δασικών προϊόντων 
(στρογγύλη ξυλεία και καυσόξυλα μαύρης πεύκης) με σκοπό την διάθεσή τους στο 
εμπόριο είναι α) η τιμή των 14,20 € στο δασόδρομο κατά κ.μ. στρογγύλης ξυλείας 
και β) η τιμή των 2,30 € στο δασόδρομο κατά χ.κ.μ. καυσόξυλων (ξύλα 



θρυμματισμού κωνοφόρων) σύμφωνα με τον Πίνακα Διατίμησης Δασικών 
Προϊόντων έτους 2021 (ΑΔΑ:932Τ4653Π8-9Υ7). 

3. Ο Δασικός Συνεταιρισμός Εργασίας Αγίας Κυριακής, Παλαιογρατσάνου & Ελάτης 
να διαθέσει όλα τα παραγόμενα δασικά προϊόντα (στρογγύλη ξυλεία και καυσόξυλα 
μαύρης πεύκης) στο εμπόριο, με τιμές που προβλέπονται και στον Πίνακα 
Διατίμησης Δασικών Προϊόντων έτους 2021 (ΑΔΑ:932Τ4653Π8-9Υ7). 

4. Οι όροι της ως άνω απευθείας ανάθεσης καθορίζονται ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Η υλοτομία θα γίνει για την απόληψη του  ξυλώδους όγκου που 
αναφέρεται στην υπ’ αριθμ’ πρωτ. 44060/27-4-2022 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΜ0ΕΟΡ1Γ-ΥΔ4)  
και η οποία δημιουργήθηκε από τα πεσμένα και εκριζωμένα δέντρα που υπάρχουν 
εντός των δασικών οδών λόγω των καιρικών φαινομένων του χειμώνα καθώς και 
τη μεταφορά τους σε διακριτές θέσεις στους δασόδρομους με σκοπό τη διάθεσή 
τους στο εμπόριο.  

ΑΡΘΡΟ 2ο: Η υλοτομία θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού με το Δήμο, στη συνέχεια θα εκδοθεί  άδεια απολήψεως στο όνομα 
του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Αγίας Κυριακής, Παλαιογρατσάνου & Ελάτης 
κατόπιν θα συνταχθεί  το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης από την Δασαρχείο Κοζάνης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Ως ελάχιστο μίσθωμα υπέρ του Δήμου για την απόληψη των δασικών 
προϊόντων (στρογγύλη ξυλεία και καυσόξυλα μαύρης πεύκης) με σκοπό την 
διάθεσή τους στο εμπόριο ορίζεται α) η τιμή των 14,20 € στο δασόδρομο κατά κ.μ. 
στρογγύλης ξυλείας και β) η τιμή των 2,30 € στο δασόδρομο κατά χ.κ.μ. 
καυσόξυλων (ξύλα θρυμματισμού κωνοφόρων) όπως αυτή προβλέπεται στον 
Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων έτους 2021 (ΑΔΑ:932Τ4653Π8-9Υ7). Ο 
Δήμος  Βελβεντού ουδεμία ευθύνη φέρει για  την οικονομική διαχείριση των 
συγκομισθέντων εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Το λήμμα στρογγύλης ξυλείας και καυσόξυλων ορίζεται από την υπ’ 
αριθμ’ πρωτ. 44060/27-4-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΩΜ0ΕΟΡ1Γ-ΥΔ4). 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόληψη στρογγύλης ξυλείας και 
καυσόξυλων από άλλη θέση εκτός της προβλεπόμενης από την υπ’ αριθμ’ πρωτ. 
44060/27-5-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, (ΑΔΑ:ΩΜ0ΕΟΡ1Γ-ΥΔ4) χωρίς άδεια από το 
Δασαρχείο Κοζάνης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Ο συνεταιρισμός υποχρεούται να συγκεντρώνει και να στοιβάζει την 
στρογγύλη ξυλεία και τα καυσόξυλα σε δασόδροµο ή σε θέσεις που θα είναι 
προσπελάσιμες, ώστε να μπορούν εύκολα να φορτώνονται και να μεταφέρονται. Η 
δαπάνη μεταφοράς των καυσόξυλων θα βαρύνει τους δικαιούχους καταναλωτές. Η 
μεταφορά από το σημείο φόρτωσης προς τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις των 
δικαιούχων θα γίνεται µε μεταφορικά μέσα που έχουν το δικαίωμα της μεταφοράς 
αυτής. Η σειρά η οποία θα τηρείται για την φόρτωση θα καθορίζεται από τον 
ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Η είσπραξη του τιµήµατος από τους παραλήπτες δικαιούχους 
καυσόξυλων θα γίνεται από τον ίδιο τον ανάδοχο. Η δημοτική αρχή ουδεµία 
ευθύνη φέρει για την οικονομική διαχείριση των συγκοµιστικών εργασιών των 
σχετικών µε την παρούσα. 



ΑΡΘΡΟ 8ο: Ο Συνεταιρισμός δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πέραν της τρέχουσας 
χρονικής περιόδου που θα αναφέρεται στη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Απαγορεύεται η σιωπηρή αναµίσθωση ή εκμίσθωση των δασικών 
προϊόντων. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: Απαγορεύεται στον Συνεταιρισμό και σε οποιονδήποτε άλλο, να 
παραχωρεί ή να πουλάει στρογγύλη ξυλεία και καυσόξυλα σε άτομα που δεν τα 
δικαιούνται. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Η έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης θα γίνει µε την εγκατάσταση 
του Συνεταιρισμού στο δάσος. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης λύσης του 
Συνεταιρισμού, ήτοι πριν από την λήξη παραχώρησης, η υλοτόμηση του λήμματος 
του Δημοτικού Δάσους θα πραγματοποιηθεί εντός της διάρκειας του χρόνου της 
παραχώρησης από τον υπό εκκαθάριση συνεταιρισμό σε εκπλήρωση ανειλημμένης, 
εκκρεμούς, υποχρέωσης με μέριμνα των εκκαθαριστών αυτού. Σε περίπτωση µη 
εκπλήρωσης εκ μέρους του Συνεταιρισμού των συμβατικών του υποχρεώσεων 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 126/1986 και στην παρ. 3 
του άρθρου 136Α του Ν.Δ. 86/1969 µη αποκλειομένων και αξιώσεων αποζημίωσης 
του Δήμου για αποκατάσταση κάθε ζημίας του από την µη εκπλήρωση ή τη μερική 
εκπλήρωση της παροχής εκ μέρους του Συνεταιρισμού κατά την λήξη της 
παραχώρησης. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Οι μόνιμοι κάτοικοι Παλαιογρατσάνου δικαιούνται να κάνουν 
απόληψη των υπολειμμάτων υλοτομίας, μετά το πέρας των υλοτομικών εργασιών 
του Δασικού Συνεταιρισμού στον οποίο ανατίθεται το έργο της υλοτομίας.  

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2022 

 

Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 

     (σφραγίδα – υπογραφή)                     (υπογραφές)   

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 19 Μαΐου 2022 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 

 
Μαλλού Βάϊα 
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