
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 15/23.9.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε 

και παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών 

συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Σιμώνης Ιωάννης 10 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

3 Ζούνη Στέλλα 12 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 13 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια 14 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 15 Πάνος Ιωακείμ 

7 Σιδέρης Νικόλαος 16 Τσινάς Αργύριος 

8 Σαράντη Μαρία 17 Χριστιανού Αγγελική 

9 Λακρός Αλέξανδρος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

6 Φυλαχτός Χρήστος 

7 Γκλάβας Γεώργιος 

8 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Ξάκης Ιωάννης 

10 Ζιούπου Άννα 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος του Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργύριος Τσινάς αποχώρησε από την αρχή της συζήτησης 

των ανακοινώσεων και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 

Αριθμός θέματος: 10ο 

έκτακτο 
Μίσθωση  καυσόξυλων στον Συνεταιρισμό Τ.Κ. 

Βάβδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 

270/1981 

Αριθμός Απόφασης :326  

 

ΑΔΑ: ΩΟΗΔΩΞΜ-ΚΒΜ
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 10ο 

ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου και την 

ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την συζήτηση του θέματος πριν από την ημερήσια 

διάταξη λόγω του κατεπείγοντος, έδωσε τον λόγο  στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε: «έχοντας 

υπόψη το άρθρο 197 παρ.2 του Ν. 3463/2006 περί εκμετάλλευσης δημοτικών και 

κοινοτικών δασών, σύμφωνα με την οποία: «οι Δήμοι και οι κοινότητες που έχουν  στην 

ιδιοκτησία τους 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, απευθείας και χωρίς δημοπρασία και για 

χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών», την εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη του 

Κοινοτικού Δάσους Βάβδου για την δεκαετία 2014-2023 όπου αναφέρεται ότι το συνολικό 

λήμμα του τμήματος  23 ανέρχεται σε 930 χ.κ.μ. καυσόξυλα Δρυός και του τμήματος  25 

ανέρχεται σε 351 χ.κ.μ. καυσόξυλα Δρυός και 61 χ.κ.μ. τεχνική ξυλεία Δρυός,  την υπ’ αριθ. 

34/2015 απόφαση της Τ.Κ. Βάβδου, όπου προτείνεται τα 600 χ.κ.μ.  καυσόξυλα Δρυός να 

διατεθούν στους κατοίκους της Τ.Κ. Βάβδου για τις ατομικές τους ανάγκες και τα υπόλοιπα 

προτείνεται να μισθωθούν στον Α.Δ.Σ. Πολυγύρου, έναντι 6,10 € ανά χ.κ.μ. (7,5 € με ΦΠΑ 23%) 

για τα καυσόξυλα και 7,05  ανά χ.κ.μ. (8,67€ με ΦΠΑ 23%)  για την τεχνική ξυλεία, σύμφωνα με 

τον Πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων του διαχειριστικού έτους 2015 της Δ/νσης 

Διαχείρισης Δασών και Δ.Π. του Υ.Π.Α.Π.Ε., διότι κάθε άλλη διαδικασία είναι χρονοβόρα και 

μπορεί να έχουμε την απώλειά τους (κλοπή)».  

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών και του Προέδρου της Τ.Κ. Βάβδου κ. 

Κλαμούρη και στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 34/2015 

απόφαση της Τ.Κ. Βάβδου, το άρθρο 197 παρ.2 του Ν. 3463/2006, το με Αριθ. Πρωτ.: 17/1-9-

2015 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης υλοτόμων,  τον Πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων του 

διαχειριστικού έτους 2015 και μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ων α 

 

 Την συζήτηση του θέματος πριν από την ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος  

 Εγκρίνει την εκμίσθωση των παραπάνω δασικών προϊόντων (καυσόξυλα Δρυός 

και τεχνική ξυλεία) της Τ.Κ. Βάβδου για το διαχειριστικό  έτος 2015 στον  

Α.Δ.Σ. Πολυγύρου, έναντι 7,5 € (με ΦΠΑ 23%) ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα και   

8,67€ (με ΦΠΑ 23%)  ανά χ.κ.μ.   για την τεχνική ξυλεία 

 Αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η  απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 326/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Τ Α  Μ Ε Λ Η 

    Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 9-10-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΟΗΔΩΞΜ-ΚΒΜ
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