
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 16/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 120/2022 
 
Θέμα: Έκτακτη κάρπωση, κατακείμενων ατόμων Οξυάς (προϊόντα 
χιονοθλασιών και ανεμορριψιών ), όγκου 2.000 κ.μ. (κατ΄ εκτίμηση) που είναι 
 διάσπαρτα εντός του Δημοτικού Δάσους Νυμφαίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12192/15-07-2022 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 17 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  Γεώργου Τρύφων 
Κιοσές Παναγιώτης Θωμαϊδης Χρήστος 
Αντωνιάδης Θεοχάρης Τόμου Πέτρος  
Τσαχειρίδης Σπύρος Κύρκου Κυριάκος  
Μπερμπερίδης Πέτρος Αβραμίδης Ιωάννης  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος Πέγιου Ιωάννης  
Θεοδώρου Απόστολος Καραούλη Αφροδίτη 
Χατζητιμοθέου Ιωάννης Σαπαρδάνης Φώτιος 
Ιωάννου Χρήστος Θεοδοσιάδης Πρόδρομος 
Σαργιαννίδης Παύλος Σονιάδου Σωτηρία 
Ιωαννίδου Ελένη  
Νάτσης Ιωάννης  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα   
Ελευθεριάδης Κυριάκος  

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών η υπάλληλος του Δήμου Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο 
δημοτικός σύμβουλος Τσαχειρίδης Σπύρος. 

Πριν την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο 
δημοτικός σύμβουλος Ελευθεριάδης Κυριάκος. 

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε η 
δημοτική σύμβουλος Σονιάδου Σωτηρία. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Μπερμπερίδη Πέτρο ο οποίος 
έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση του Τμ. Τοπική Οικονομικής 
Ανάπτυξης, ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α΄/29-12-1979)«Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 Το υπ. αριθμ. 49561/13-05-2022 εισερχόμενο έγγραφο προς το Δήμο, από τη     
Διεύθυνση Δασών Φλώρινας. 

 Το υπ. αριθμ. 10479/23-06-2022 εξερχόμενο έγγραφο  του Δήμου, προς  
Δασικό Συνεταιρισμό Λεχόβου     

 Το υπ. αριθμ. 10478/23-06-2022 εξερχόμενο έγγραφο  του Δήμου, προς  τον 
κ. Μούκα Θωμά   

 Το υπ. αριθμ. 10473/23-06-2022 εξερχόμενο έγγραφο  του Δήμου, προς  τον 
Δασικό συνεταιρισμό εργασίας  Ξινού Νερού  «ΤΟ ΡΑΝΤΟΣΙ»      

 Το υπ. αριθμ. 10474/23-06-2022 εξερχόμενο έγγραφο  του Δήμου, προς  τον 
Δασικό Συναιτερισμό εργασίας Βροντερού «Η Αγία Παρασκευή» 

Αναφέρουμε ότι υφίσταται μεγάλο πρόβλημα σε αρκετές συστάδες (9β, 9γ, 8β, 7α, 
7β, 6α, 6γ, 4 α, και 3γ) και τους δασικούς δρόμους του Δημοτικού Δάσους Νυμφαίου 
ως αποτέλεσμα περσινής κακοκαιρίας.  

Συγκεκριμένα από τη χιονόπτωση της περσινής κακοκαιρίας προκλήθηκαν 
σοβαρότατες καταστροφές και ζημίες, δημιουργώντας φθορές σε καλώδια Δ.Ε.Η. και 
Ο.Τ.Ε.. Ξεριζώθηκαν πολλά δένδρα δασικοί δρόμοι έκλεισαν – είναι αδιάβατοι και για 
πεζούς και υλοτόμους.  

Επίσης εντός των συστάδων τα κατακείμενα δέντρα καθιστούν  αδύνατη τη 
διαχείρισής τους και η αναγκαιότητα απομάκρυνσης αυτών είναι μεγάλη. Ως εκ 
τούτου εν όψει των νέων καρπώσεων και της αντιπυρικής περιόδου η ανάγκη 
απομάκρυνσής τους είναι μεγαλύτερη.  

Σε απάντηση των προαναφερόμενων εγγράφων του Δήμου για κατάθεση 
προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν τις προσφορές τους. Στις 14/07/2022 
παρουσία δύο δημοτικών υπαλλήλων της κα. Αλλήλομη Αναστασίας και του κ. 
Χατζητρυφωνος Στέφανου ανοίχθηκαν οι προσφορές και η πλέον συμφέρουσα 
προσφορά  για το Δήμο είναι του κ. Μούκα Θωμά με τιμή 22 ευρώ / κ.μ. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έκτακτη κάρπωση, κατακείμενων ατόμων Οξυάς (προϊόντα χιονοθλασιών και 
ανεμορριψιών), όγκου 2.000 κ.μ. (κατ΄ εκτίμηση) που είναι  διάσπαρτα εντός του 
Δημοτικού Δάσους Νυμφαίου. Το λήμμα αυτό θα διατεθεί στο εμπόριο. 

Να ανατεθεί η εργασία αυτή  στον ο κ. Θωμά Μούκα, και το  τίμημα το λήμματός 
ορίζεται σε 22,00 ευρω το κυβικό μέτρο. 

Η απόληψη του λήμματος πρέπει να γίνει  μέσα στο καλοκαίρι γατί υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς. Ο ανάδοχός του έργου δε δύναται να ζητήσει παράταση. Το λήμμα θα 
οριστικοποιηθεί στο τέλος των υλοτομιών κατά την παραλαβή από το δασαρχείο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει το 50% του τιμήματος του κατά προσέγγιση  
λήμματος  με την υπογραφή του συμφωνητικού και το υπόλοιπό μετά την παραλαβή 
του οριστικού λήμματός από την Διεύθυνση Δασών.» 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289 Α΄/29-12-1979), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 Την εισήγηση του Τμ. Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 

 Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει την έκτακτη κάρπωση, κατακείμενων ατόμων Οξυάς (προϊόντα 
χιονοθλασιών και ανεμορριψιών), όγκου 2.000 κ.μ. (κατ΄ εκτίμηση) που είναι  
διάσπαρτα εντός του Δημοτικού Δάσους Νυμφαίου. Το λήμμα αυτό θα διατεθεί στο 
εμπόριο. 

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της εργασίας αυτής στον ο κ. Θωμά Μούκα, και το  τίμημα 
το λήμματός ορίζεται σε 22,00 ευρώ το κυβικό μέτρο. 

Η απόληψη του λήμματος θα πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι γατί υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς.  

Ο ανάδοχός του έργου δε δύναται να ζητήσει παράταση.  

Το λήμμα θα οριστικοποιηθεί στο τέλος των υλοτομιών κατά την παραλαβή από το 
δασαρχείο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει το 50% του τιμήματος του κατά προσέγγιση  
λήμματος  με την υπογραφή του συμφωνητικού και το υπόλοιπό μετά την παραλαβή 
του οριστικού λήμματός από την Διεύθυνση Δασών. 

Γ. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Απόστολος, 
Ιωάννου Χρήστος, Νάτσης Ιωάννης, Ιωαννίδου Ελένη και Γρομπανόπουλος Τρύφων 
ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσαν όπως αυτές καταγράφονται 
στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά. Επιπλέον ο κ. Νάτσης Ιωάννης αμφισβήτησε τη 
νομιμότητα της διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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