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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  306/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

18. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 

 

 Σήμερα Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25.561/3.11.2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 24 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας Δημήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Δασκάλου Χρήστος  17 Σαμλίδης Μιχαήλ 
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6 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

7 Δίου Αναστάσιος 19 Ταμβίσκου Ευτυχία  

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Ταπαζίδης Δημήτριος 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Μάρκου Διονύσιος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 

2 Βερικούκης Χρήστος   

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας 

κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 

β. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

γ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

ε. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης  

ζ. Ριζαρίου κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης 

Σόντρας και Γεώργιος Παρθενόπουλος, αφού ζήτησαν κι έλαβαν το λόγο δήλωσαν 
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ότι θα αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση, για τους λόγους που αναφέρονται 

αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 

Χρήστος Δασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, Γεώργιος Κούκος και Διονύσιος 

Μάρκου. 

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων και κατά τη διαδικασία των 

προτάσεων – ερωτήσεων, προσήλθε στη συνεδρίαση η Δημοτική Σύμβουλος κα 

Μαρία Βλάχου – Κατσάρα. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου εξήλθε της 

αίθουσας κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 8ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν με 

την ακόλουθη σειρά τα  θέματα 23ο, 6ο, 7ο και 24ο  της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 7.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, η οποία έχει ως εξής: 

«Στην Τ.Κ. Παναγίτσας, της Δ.Ε. Βεγορίτιδας, υφίσταται Δημοτικό Δασοκτήμα 

συνολικής έκτασης 32.560 στρ., η διαχείριση του οποίου ορίζεται από διαχειριστική 

μελέτη η οποία συντάσσεται ανά δεκαετία και εγκρίνεται από τη Δ/νση Δασών της 

Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης. Η υπηρεσία μας έχει ήδη προβεί στην 

σύνταξη και την υποβολή της νέας διαχειριστικής μελέτης, η οποία προβλέπεται να 

εγκριθεί από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία μέχρι το τέλος του έτους. Προκειμένου να 

μην υπάρξει πρόβλημα με την κάλυψη των άμεσων ατομικών αναγκών των κατοίκων 

της Τ.Κ. Παναγίτσας για το έτος 2017, η υπηρεσία μας προέβη στη σύνταξη Πίνακα 

Υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Παναγίτσας διαχειριστικής περιόδου 2017. Σ’ αυτόν, 

προβλέπεται η αποψιλωτική υλοτομία της συστάδας 4δ, για απόληψη δασικών 

προϊόντων (καυσόξυλων) δρυός, συνολικού όγκου 1.457 κ.μ. (ή 2.420 χ.κ.μ.) με 

αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. 

Παναγίτσας. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 147 του δασικού κώδικα (Ν.Δ 86/69ΦΕΚ 7 

τ.Α΄) ορίζεται ότι:  
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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 δημοπρασία επί τη βάσει εγκεκριμένου δασοπονικού 

σχεδίου ή εκθέσεως ή πίνακα υλοτομίας. 

2. Προκειμένου περί δασικών συν/σμών 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 απ’ ευθείας 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 ακύρου της τοιαύτης παραχωρήσεως. Οι 

παραβάτες τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής ίσης τουλάχιστον προς το 

δεκαπλάσιον 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 και οι Κοινότητες που έχουν στην ιδιοκτησία του δάση μπορούν με 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, να εκμισθώνουν την εκμετάλλευση 

του δάσους σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, των οποίων όλα τα μέλη είναι 

κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας, απ’ ευθείας και χωρίς δημοπρασία και για 

χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών. 

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 Τοπικής Κοινότητας γνωμοδοτεί για την εκποίηση, εκμίσθωση, 

δωρεά παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του 

Δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής Κοινότητας. 
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Η υπηρεσία μας, ζήτησε από το Τοπικό Συμβούλιο Παναγίτσας, να 

γνωμοδοτήσει σχετικά με τον τρόπο εκμετάλλευσης του δασοτεμαχίου που 

προβλέπεται για υλοτομία για το έτος 2017 βάσει του σχετικού Πίνακα Υλοτομίας 

Δημοτικού Δάσους Παναγίτσας. 

Ο Δασικός Συν/σμός Εργασίας Παναγίτσας, όλα τα μέλη του οποίου είναι 

μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ. Παναγίτσας, υπέβαλε αίτηση για την εκμίσθωση με απ’ 

ευθείας ανάθεση του δασικού τμήματος 4δ του Δημοτικού δάσους Παναγίτσας που 

προβλέπονται για υλοτομία το 2017. 

Το Συμβούλιο της Τ.Κ. Παναγίτσας με την υπ΄ αριθ. 20/2017 απόφασή του 

γνωμοδοτεί υπέρ της εκμίσθωσης του δασικού τμήματος, με βάσει του πίνακα 

υλοτομίας, για το έτος 2017 και για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων 

της Τ.Κ., στον Δασικό Συν/σμό Παναγίτσας, με απ’ ευθείας ανάθεση, χωρίς 

δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.Δ. 86/1969  περί 

Δασικού Κώδικα επειδή τα μέλη είναι όλα μόνιμοι κάτοικοι της Τ.Κ. Παναγίτσας. 

Η μίσθωση του ανωτέρω δασοτεμαχίου προτείνεται με σκοπό τη διάθεση των 

παραχθησομένων καυσοξύλων δρυός στους κατοίκους του οικισμού Παναγίτσας για 

την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα για τη χειμερινή περίοδο 2017-

2018. 

Ως ελάχιστο μίσθωμα υπέρ του Δήμου για την απόληψη των δασικών 

προϊόντων (καυσόξυλα δρυός) με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών των 

κατοίκων των Τ.Κ., προτείνουμε να καθοριστεί η τιμή των 6,10€ για κάθε χ.κ.μ., 

σύμφωνα με τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων έτους 2016 (ΦΕΚ618Β 09-03-

16). 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

1. την εφαρμογή του εγκεκριμένου Πίνακα Υλοτομίας για το Δημοτικό Δάσος 

Παναγίτσας και την υλοτομία της συστάδας 4δ που προβλέπεται να 

υλοτομηθεί το έτος 2017  

2. τον καθορισμό του τρόπου εκμετάλλευσης (δημοπρασία ή απ’ ευθείας 

ανάθεση σε Δασικούς Συνεταιρισμούς) των παραπάνω τμημάτων και 

συστάδων από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

3. Ως ελάχιστο μίσθωμα υπέρ του Δήμου για την απόληψη των δασικών 

προϊόντων (καυσόξυλα δρυός) με σκοπό την κάλυψη των ατομικών 

αναγκών των κατοίκων των Τ.Κ., προτείνουμε να καθοριστεί η τιμή των 6,10€ 
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για κάθε χ.κ.μ., σύμφωνα με τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων 

έτους 2016 (ΦΕΚ618Β 09-03-16). 

4. Ο ανάδοχος που θα προκύψει (είτε από δημοπρασία είτε από απ’ ευθείας 

ανάθεση) να διαθέσει όλα τα παραγόμενα δασικά προϊόντα (καυσόξυλα 

δρυός) αποκλειστικά στους κατοίκους της Τ.Κ.  Παναγίτσας αντίστοιχα, με 

τιμή που θα καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το λόγο αυτό, η 

υπηρεσία μας θα παραδώσει στον ανάδοχο καταστάσεις με του μόνιμους 

κατοίκους των Τ.Κ. που επιθυμούν να πάρουν καυσόξυλα». 

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε η εκμετάλλευση της δασικής 

συστάδας Τ.Κ. Παναγίτσας να γίνει από τον Δασικό Συνεταιρισμό Παναγίτσας με 

απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με την απόφαση του τοπικού συμβουλίου.   

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. Γεώργιο 

Παπαδόπουλο, ο οποίος πρότεινε  να μην πληρώνουν οι κάτοικοι μίσθωμα υπέρ του 

Δήμου για την απόληψη των δασικών προϊόντων. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή, , 

προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει ομόφωνα 

1. Την εφαρμογή του εγκεκριμένου Πίνακα Υλοτομίας για το Δημοτικό Δάσος 

Παναγίτσας και την υλοτομία της συστάδας 4δ που προβλέπεται να 

υλοτομηθεί το έτος 2017  

2. Εγκρίνει τη με απευθείας ανάθεση εκμετάλλευση της συστάδας 4δ του 

Δημοτικού Δάσους Παναγίτσας, για απόληψη δασικών προϊόντων 

(καυσόξυλων) δρυός, συνολικού όγκου 1.457 κ.μ. (ή 2.420 χ.κ.μ.), στον 

Δασικό Συνεταιρισμό Παναγίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

197 του Ν.3463/07 και του άρθρου 147 του Ν.Δ. 86/69. 

3. Να μην καταβάλλεται μίσθωμα υπέρ του Δήμου για την απόληψη των 

δασικών προϊόντων (καυσόξυλα δρυός,) με σκοπό την κάλυψη των 

ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. Παναγίτσας. 

4. Ο Δασικός Συνεταιρισμός Παναγίτσας να διαθέσει όλα τα παραγόμενα 

δασικά προϊόντα (καυσόξυλα δρυός) αποκλειστικά στους κατοίκους της 

Τ.Κ.  Παναγίτσας,  
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 Καθορίζει τους όρους της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  

I. Η μίσθωση αφορά αποκλειστικά και μόνο την υλοτομία (ρίψη, αποκλάδωση 

και διαμόρφωση) των προσημανθέντων δασικών δέντρων, καθώς και τη 

μεταφορά σε δασόδρομους και στοίβαξη των προϊόντων σε στοιβάδες της 

συστάδας 4δ  του Δημ. Δάσους Παναγίτσας. 

II. Η υλοτομία θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 

και θα τελειώσει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους. Σε περίπτωση 

που ο ανάδοχος δεν αποβεί στην απόληψη ολόκληρου του προσημανθέντος 

ξυλώδους όγκου, για λόγους ανεξαρτήτως της θελήσεώς τους, δύναται να 

τους χορηγηθεί από τη Δ/νση Δασών Πέλλας ανάλογος χρόνος παράτασης, 

ύστερα από συγκατάθεση του Δήμου Έδεσσας, εφόσον υποβάλουν αίτηση 

ένα μήνα τουλάχιστον πριν τη λήξη των υλοτομικών εργασιών. Αίτηση που 

θα υποβληθεί πέρα της λήξης της σύμβασης δεν θα γίνεται δεκτή και θα 

γίνεται καταλογισμός σε βάρος τους χωρίς τα προϊόντα να κοπούν. 

III. Ο μισθωτής Δασικός Συν/σμός υποχρεώνεται να εκτελέσει τις δασικές 

εργασίες στο εκμισθωμένο δασικό τμήμα σύμφωνα με τις διατάξεις της 

δασικής νομοθεσίας, τους όρους του πρωτοκόλλου εγκατάστασης και τις 

οδηγίες της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας. Σε περίπτωση που ο Δασικός 

Συν/σμός δεν συμμορφωθεί προς τους ανωτέρω όρους θα υποστεί τις 

νόμιμες συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας. Επίσης έχει την ευθύνη αποζημιώσεως προς τον Δήμο για κάθε 

ζημιά που θα προξενήσει στο δάσος. 

IV. Ο μισθωτής Δασικός Συν/σμός δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το 

Δήμο για βλάβη του μισθίου δάσους από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα ή 

για οποιαδήποτε άλλη αιτία, γιατί έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών του 

δάσους. 

V. Τα παραχθησόμενα καυσόξυλα θα διατεθούν με ευθύνη του μισθωτή 

Δασικού Συν/σμού στους δικαιούχους, με τιμή 20 € για κάθε χωρικό κυβικό 

μέτρο καυσόξυλων, το οποίο ποσό θα καταβάλλεται απευθείας από τους 

δικαιούχους στον μισθωτή Δασικό Συν/σμό. Ο Δήμος Έδεσσας ουδεμία 

ευθύνη φέρει για την οικονομική διαχείριση των συγκομιστικών εργασιών των 

σχετικών με την παρούσα. 
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VI. Η διάθεση των καυσόξυλων στους δικαιούχους θα γίνεται με την προσκόμιση 

από τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο στον Δασικό Συν/σμό ειδικού σημειώματος 

εκδιδόμενο από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, στο οποίο θα 

αναγράφεται η διαθεισόμενη ποσότητα καυσόξυλων. Ο μισθωτής Δασικός 

Συν/σμός είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στο Δήμο αναλυτική 

κατάσταση όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου που 

έχει παραλάβει καυσόξυλα, η χορηγηθείσα ποσότητα καυσόξυλων σε χ.κ.μ. 

και ο αριθμός της στοιβάδας που τα παρέλαβε . 

VII. Τα έξοδα υλοτομίας (ρίψης, διαμόρφωσης) καθώς επίσης η μετατόπιση, η 

μεταφορά και η στοίβαξη των ανωτέρω προϊόντων βαρύνουν τον μισθωτή 

Δασικό Συν/σμό. Επίσης, τον βαρύνουν η ασφαλιστική εισφορά εργοδότου 

υπέρ ΙΚΑ, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε τυχόν άλλες επιβαρύνσεις 

προβλέπονται. 

VIII. Απαγορεύεται στον ανωτέρω Δασικό Συν/σμό να παραχωρήσει με 

οποιαδήποτε μορφή, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης της εν λόγω  συστάδας 

του Δημ. Δάσους Παναγίτσας και θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη η σχετική 

σύμβαση, καθώς και η παραχώρηση. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι 

ποινές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. 

IX. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά καυσόξυλων από τον παραπάνω 

Δασικό Συν/σμό και τους εργάτες του εκτός του οικισμού Παναγίτσας και 

όποιος συλληφθεί να μεταφέρει καυσόξυλα εκτός των παραπάνω οικισμών 

θα του επιβληθεί πρόστιμο 7.000 ΕΥΡΩ. 

X. Η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται τμηματικά, βάσει των πρωτοκόλλων 

εξελέγξεως από τη Δασική Υπηρεσία.  

XI. Αν ο εγκατασταθείς Δασ. Συν/σμός ήθελε καθ’ οιανδήποτε περίοδο 

παραιτηθεί των συγκομιστικών εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος και του 

καταλογίζεται η πληρωμή του μισθώματος για το μη αποληφθέν ποσό 

δασικών προϊόντων, εισπραττομένου κατά τις διατάξεις περί είσπραξης 

δημοσίων εσόδων. 

6. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Την παραπάνω απόφαση ψηφίζει και εγκρίνει ο παρευρισκόμενος πρόεδρος 

της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  (αρθρ. 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010). 

 

 

ΑΔΑ: 6Π45ΩΡΠ-5ΚΜ



 9 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  306/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  17.11.2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας Δημήτριος,  

Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου Διονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

  - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

     Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

- - Προϊστάμενo Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Γ.  

Σαμαρέντση 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Δ. Ζήμνα 

- Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Ν. Ουζούνη 
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