
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
---------------------------------- 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  Α̟ό το ̟ρακτικό της 6ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
   Πτολεµαΐδα  σήµερα  20- 4- 2016  ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα 7:00 

µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε   το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µετά την υ̟.αριθµ. 12155/14-4-2016  ̟ρόσκληση του  Προέδρου κ. 
Γεωργίου Θεοδοσιάδη η ο̟οία ε̟ιδόθηκε στον καθένα α̟ό τους 
συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση 
̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω θέµατα: 
     
……………………………………………………………………………………….. 
Εγκρίθηκε η 1/2016 α̟όφαση το̟ικής Κοινότητας Αναρράχης 
σχετικά µε   «Υλοτοµία  έτους  2016».  
…………………………………………………………………………… 
      
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ               
                                                       

1.  Κατσίδης Ευστάθιος 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 4 Βρυζίδου Παρασκευή 
5 Βύρλιος Μάρκος  5 Ιορδανίδης  Φώτιο 
6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 6 Καϊδης Απόστολος 
7 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 7 Κατσίνας Χρήστος 
8 Σπενταµίδης Γεώργιος 8 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 
9 Κοκκινίδης Γεώργιος 9 Κάλφας Γεώργιος 
10 Αριστερίδης Ιωάννης 10 Καραϊσκος Γεώργιος 
11 Χαϊτίδης Γεώργιος 11 Ανδρονικίδου Ιωάννα 
12 Κύρκα Μαρία   

    13 Μπίγγας Στέφανος   
    14 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής   

15 Τσολακίδης Ισαάκ 
15 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
17 Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 
18  Μίχος Κωνσταντίνος 
19 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
20 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
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    21 Απαζίδου Σοφία 
    22 Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 

                                            
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
                0 ∆ήµαρχος  κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών    
…………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,  
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου 
Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, 
Μαυρο̟ηγής, Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και 
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν 
και ̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια το λόγω ̟ήρε ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Θεοδοσιάδης Γεώργιος  ο ο̟οίος εισηγούµενος το 
̟αρα̟άνω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υ̟όψη του συµβουλίου 
την υ̟’αριθ 1/2016 Α̟όφαση Το̟ικής Κοινότητας Αναρράχης η 
ο̟οία  καθορίζει τους όρους  ̟ραγµατο̟οίησης της υλοτοµίας  και 
διάθεση καύσιµης ξυλείας στους κατοίκους της  για την κάλυψη 
των αναγκών τους σε θέρµανση ως εξής : 
H ∆ιαχείριση της υλοτοµίας να ̟ραγµατο̟οιηθεί κατό̟ιν 
ε̟ιλογής και εγκατάστασης του συνεργείου   υλοτοµίας αφού όµως  
λάβει υ̟όψη της  τα όσα αναφέρονται στην ̟αρούσα α̟όφαση  
  Το συνεργείο ̟ου θα ε̟ιλεχθεί  θα εγκατασταθεί και θα εργασθεί 
α̟ό κοινού  και υ̟ό τις οδηγίες  και την ε̟ίβλεψη του ∆ασαρχείου 
Κοζάνης  το ο̟οίο είναι αρµόδιο για την διανοµή των 
καυσόξυλων. 
. Το συνεργείο ̟ου θα ε̟ιλεχθεί  θα δεσµευτεί  ότι δεν θα 
̟αραβιάσουν τα ̟ροβλε̟όµενα όρια των συστάδων , ό̟ου θα 
εργαστούν. Τα χωρικά θα καταµετρώνται και θα διανέµονται α̟ό 
το ∆ασαρχείο Κοζάνης. Το τέλος διάθεσης καυσόξυλων θα 
α̟οδίδεται α̟ευθείας στους αρµόδιους κατά την ̟αραλαβή των 
χωρικών. Προτείνεται  οι κάτοικοι να υ̟ογράψουν υ̟εύθυνη 
δήλωση, ό̟ου θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση ότι η καύσιµη 
ξυλεία α̟ό το δάσος της Αναρράχης είναι µόνο για κάλυψη των 
ατοµικών αναγκών τους σε θέρµανση και ότι α̟αγορεύεται η 
̟αραχώρηση της ξυλείας, εκτός του οικισµού της Το̟ικής 
Κοινότητας Αναρράχης και αναλαµβάνουν ̟λήρως την ευθύνη σε 
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̟ερί̟τωση ̟ου συλληφθούν α̟ό τα αρµόδια όργανα του 
∆ασαρχείου Κοζάνης για ο̟οιαδή̟οτε ̟αράβαση.  
Τέλος ̟ροτείνεται οι δικαιούχοι να είναι µόνον µόνιµοι κάτοικοι 
της ΤΚ Αναρράχης.   
Και εγκρίνει την ̟ραγµατο̟οίηση υλοτοµίας στην Το̟ική 
Κοινότητα Αναρράχης του ∆ήµου Εορδαίας για τη χειµερινή 
̟ερίοδο 2016-2017 για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών των 
κατοίκων της σε θέρµανση ως εξής: 

1. Η υλοτοµία θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µετά α̟ό την ε̟ιλογή και 
εγκατάσταση  συνεργείου υλοτοµίας  

2. Η υλοτοµία θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε βάση τα όσα 
υ̟οδεικνύονται στην διαχειριστική µελέτη υλοτοµίας 
δάσους Αναρράχης 2014- 2023  στην συστάδα  2γ.  

3. Ό̟οιο ή ό̟οια συνεργεία,  , ε̟ιλεγούν  ,θα εγκατασταθούν 
και θα εργαστούν α̟ό κοινού και υ̟ό τις οδηγίες και την 
ε̟ίβλεψη του ∆ασαρχείου Κοζάνης, το ο̟οίο είναι και το 
αρµόδιο για την διανοµή των καυσόξυλων. 

4. Το συνεργείο, ̟ου θα ε̟ιλεγεί, θα δεσµευθεί  ότι δεν θα 
̟αραβιάσει τα ̟ροβλε̟όµενα όρια των συστάδων, ό̟ως 
αυτά αναφέρονται στη διαχειριστική µελέτη του δάσους 
καθώς και ότι αναλαµβάνουν όλη την οικονοµική 
διαχείριση της υλοτοµίας ορίζοντας αυτοί  αρµόδιο και για 
την διάθεση των χωρικών σε συνεργασία µε το δασαρχείο 
και την ΤΚ Αναρράχης. 

5. ∆ικαιούχοι θα είναι µόνον οι µόνιµοι κάτοικοι της Το̟ικής 
Κοινότητας Αναρράχης. 

6. Τα καυσόξυλα θα διατίθενται σε χωρικά. 
7. Τα χωρικά ̟ου θα δοθούν θα είναι ανάλογα µε τον αριθµό 

των µόνιµων κατοίκων. 
8. Τα χωρικά θα καταµετρώνται και θα διανέµονται α̟ό το 

δασαρχείο Κοζάνης σε συνεργασία µε την Το̟ική Κοινότητα 
Αναρράχης. 

9. Το τέλος διάθεσης καυσόξυλων θα α̟οδίδεται α̟ευθείας 
στου αρµόδιους κατά την ̟αραλαβή των χωρικών. 

10. Οι δικαιούχοι κάτοικοι θα υ̟ογράφουν υ̟εύθυνη δήλωση, 
ό̟ου θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση ότι τα καυσόξυλα 
α̟ό το δάσος του Αναρράχης είναι µόνον για την κάλυψη 
των ατοµικών αναγκών τους σε θέρµανση και ότι 
α̟αγορεύεται η ̟αραχώρηση τους σε τρίτους,  καθώς και η 
µετακίνηση και η µεταφορά τους εκτός του οικισµού της 
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Το̟ικής Κοινότητας Αναρράχης και ότι αναλαµβάνουν 
̟λήρως την ευθύνη σε ̟ερί̟τωση ̟ου συλληφθούν α̟ό τα 
αρµόδια όργανα του ∆ασαρχείου Κοζάνης για ο̟οιαδή̟οτε 
̟αράβαση . 

11. Η α̟όφαση αυτή θα σταλεί  στον κύριο Πρόεδρο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας ̟ρος  έγκριση. 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει σχετικά. 
 
 
                                   Αριθµ. α̟όφ. 90/2016 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την 1/2016 Α̟όφαση ΤΚ 
Αναρράχης 
 
 
                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει  την  1/2016 Α̟όφαση της Το̟ικής Κοινότητας 
Αναρράχης µε την ο̟οία καθορίζουν  τους όρους  και την 
διάθεση καύσιµης ξυλείας στους κατοίκους της  για την κάλυψη 
των αναγκών τους σε θέρµανση για την χειµερινή ̟ερίοδο 
2016- 2017 ,   η ο̟οία ε̟ισυνά̟τεται . 

    
 

          Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ.  90/2016 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
 
                            Ο ∆ήµαρχος                                     Τα Μέλη 
                     Σάββας Ζαµανίδης 

 1.  Κατσίδης Ευστάθιος 

 2.  Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 4.  Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 5.  Βύρλιος Μάρκος 

 6.  Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

                              7.  Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 8. Σπενταµίδης Γεώργιος 

 9.  Αριστερίδης Ιωάννης 
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 10.   Κοκκινίδης Γεώργιος 

                                        11.  Χαιτίδης Γεώργιος 

 12.  Κύρκα Μαρία 

              13.  Μπίγγας Στέφανος 

              14.  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

              Πτολεµαΐδα 15.  Τσολακίδης Ισαάκ 

   Ο   Πρόεδρος  ∆ηµοτικού             16.  Ασπράγκαθος Ιωάννης 

              Συµβουλίου 17.  Ανδρεάδης Κωνσταντίνος 

 18.  Μίχος Κωνσταντίνος 

              19.  Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 

              20.   Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

 21.  Απαζίδου Σοφία 

    Θεοδοσιάδης  Γεώργιος                22.  Χόλµπα- Τζίφρη Αντωνία 
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