
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   307/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης 
υλοτομίας για την συστάδα 6β του Δασοκτήματος Νυμφαίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 18127/21-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                                                   
2. Μπάντης Ιορδάνης                                  
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
6. Γυρίκη Ελένη 
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Πριν την έναρξη συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
αποχώρησε ο κ. Μπάντης Ιορδάνης. 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών τα εξής:  

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχόμενο  18070/20–10–2022 
αίτημα του αναδόχου- Κουτσογιάννη  Γεώργιου για τη χορήγηση παράτασης 
της εν θέματι  συστάδας εμπορίου, εισηγούμαστε του δοθεί παράταση ως 
15/08/2023, καθώς λόγω: 

 την έλλειψη δασεργατών διότι έχουν απορροφηθεί  σχεδόν όλοι στις 
πυρόπληκτες περιοχές 

  των ισχυρών κλίσεων της συστάδας, που την καθιστά επικίνδυνη μετά 
από βροχοπτώσεις 
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 των πεσμένων δέντρων που υπάρχουν εντός της συστάδας λόγω της 
περσινή κακοκαιρίας και δυσχεραίνουν το έργο του 

 των εντόνων βροχοπτώσεων κατά το μήνα Αύγουστο και Οκτώβριο 
 αλλά και του χειμώνα που έπεται και με την πρώτη χιονόπτωση 

διακόπτεται οριστικά η υλοτομία 
 δε θα μπορέσει να ολοκληρώσει το έργο του έως τις 23/11/2022. Οι εργασίες 
υλοτόμησης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί απομένουν σημεία που το έδαφός έχει 
ισχυρές κλίσεις και στη συνέχεια να συγκεντρώσει και να στοιβάξει τα 
καυσόξυλα σε δασόδροµο ή σε θέσεις που θα είναι προσπελάσιμες από 
ελκυστήρα και να παραληφθούν από την Διεύθυνση Δασών Φλώρινας.  
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Την περ. ii του εδ. στ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

2. Την αριθ. πρωτ. 18070/20-10-2022 αίτηση του κ. Κουτσογιάννη Γ. 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση υλοτομίας της συστάδας 6β του Δασοκτήματος 
Νυμφαίου, έως 15/08/2023, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 
παρούσας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 307/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

     

      Ο  Πρόεδρος                                                                         Τα Μέλη 

                                                                                              1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                              2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                          3. ΓΡΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                       
                                                                                              4. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                              5. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                         
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