
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                     Αριθμ. Απόφ. 285/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 18ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα  21-11-2019  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  17:00 μ.μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. αριθμ.  
23516/ 15-11-2019 πρόσκληση του  Προέδρου  κ. Ιωάννη Χαρακτσή  η οποία 
επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 
οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
      Αποφασίσθηκε  η  κοπή δέντρων 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ        
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 

1. Μωυσιάδης Στυλιανός 
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27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης Δημήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλμπα Αντωνία 
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων,, Προάστιο, 
Φούφα , Αρδασσας, ,Άγιος Χριστόφορος, Σπηλιάς, Κομάνου, Ερμακιάς, Βλάστης , 
Καρυοχωρίου, Γαλάτειας, Δροσερού καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Υπάλληλο Περιβαλλοντικών 
Υπηρεσιών  κ. Ευτέρπη Δεληγιώργη η οποία εισηγούμενη το παραπάνω θέμα 
ημερήσιας διάταξης ανέφερε :  
  1.΄Υστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας τη 
Δευτέρα 4-11-2019 στην οδό Κανάρη 30 στην Πτολεμαΐδα, διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη δύο πεύκων ηλικίας 40 ετών περίπου και ύψους 8.00μ. περίπου ,στο 
πεζοδρόμιο. Τα εν λόγω δέντρα έχουν κλαδευτεί στα συο τρίτα του ύψους τους 
και το ένα από αυτά βρίσκεται σε επαφή σχεδόν με κολώνα της ΔΕΗ και το 
δεύτερο σε πολύ κοντινή απόσταση από το μονώροφο κτίριο επί του οικοπέδου. 
Τα δέντρα αυτά με τον κορμό τους καταλαμβάνουν σχεδόν όλο το πλάτος του 
πεζοδρομίου μη αφήνοντας περιθώριο για τη διέλευση των πεζών.   . 
Για τους παραπάνω λόγους  προτείνεται  η απομάκρυνση των δένδρων από την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου , χωρίς την αντικατάσταση τους καθώς δεν το 
επιτρέπει η στενότητα του δρόμου.  
2.  Ύστερα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε  από την Υπηρεσία μας τη 

Δευτέρα 4-11-2019 στο 1ο χλμ Πτολεμαΐδας – Φλώρινας και έχοντας υπόψη 
τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση  που σύμφωνα με την οποία το Περιφερειακό 
Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Βόρειας Ελλάδας είναι χαρακτηρισμένο ως 
σημείο και θέση υψίστης σημασίας συνεπικουρούμενο από τα σώματα 
ασφαλείας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη επτά (7) αριζόνων (ηλικίας είκοσι (20) 
ετών περίπου) σε επαφή σχεδόν με την περίφραξη του χώρου και 
προτείνεται η απομάκρυνση των επτά (7) αριζόνων από το αρμόδιο τμήμα 
του Δήμου , προς αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς και για την έρρυθμη 
λειτουργία του συστήματος πυρασφάλειας – πυρανίχνευσης υψηλής 
πιστότητας και ευαισθησίας σε εξωτερικούς συναγερμούς για την 
προστασία των εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι σε απόσταση τριών (3,00μ) 
στο πεζοδρόμιο περίπου υπάρχει συστοιχία από σφενδάμια. 
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3. Με το υπ.αριθμ. 22945/8-11-2019 έγγραφό της η Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών ενημερώνει πως: 

 Σύμφωνα με τον Κτιριολογικό κανονισμό  (αποφ. -3046/304/89(ΦΕΚ-
59/Δ/3-2-89) παρ. 1 και παρ. 3 περ.3.5 άρθρο 24 

 Αποφ-52907/09 (ΦΕΚ-2621/Β/31-12-09) Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε κοινόχρηστους χώρους 
των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών ,άρθρο 1 
και άρθρο 2  
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις το ελεύθερο ύψος και πλάτος , 
απαλλαγμένο από κάθε είδους εμπόδια, διαβάσεις πεζών επί των 
κοινοχρήστων χώρων, συμπεριλαμβανομένων και των πεζοδρομίων 
είναι 2,20μ και 0,60ν αντίστοιχα.  
Στην πόλη της Πτολεμαΐδας ως επί το πλείστον τα πεζοδρόμια 
κυμαίνονται από 0,60μ έως 1,25μ εξαιρουμένων εκείνων του κέντρου 
της. Εκτός αυτού κατά καιρούς έγιναν φυτεύσεις δέντρων από 
ιδιοκτήτες όμορων οικοπέδων επ΄ αυτών με ποικιλίες δέντρων 
γρήγορης ανάπτυξης και πιο προσιτής τιμής όπως πεύκα , τούγιες , 
αριζόνες κλπ. Οι ποικιλίες αυτές έχουν την ιδιομορφία να 
αναπτύσσονται από τη βάση του κορμού τους σχηματίζοντας ένα 
όμορφο αποτέλεσμα οπτικά , απαγορευτικό όμως για τα πεζοδρόμια 
λόγω του όγκου τους.  
Για να διασφαλιστεί  η διάβαση των πεζών κλαδεύονται αυστηρά 
παρά τη φυσική τους μορφή. Συνέπεια αυτού είναι το αισθητικό 
αποτέλεσμα να είναι άσχημο και αφετέρου η μετατόπιση του κέντρου 
βάρους να μεταφέρεται ψηλότερα και λόγω του επιφανειακού ριζικού 
συστήματος και της ασύμμετρης κόμης να υπάρχει κίνδυνος 
ανατροπής.  
Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία εισηγείται την κοπή αυτών . Προτείνετε 
να μην απασχολείται συνεχώς το Δημοτικό Συμβούλιο με όμοια 
αντικείμενα , να επιτραπεί στην Υπηρεσία όποτε κρίνει αυτή σκόπιμο 
να προχωρά στην κοπή τέτοιων δέντρων και την αντικατάσταση με 
ποικιλίες κατάλληλες μετά από έλεγχο. Στις περιπτώσεις αυτές θα 
κρατείται αρχείο κοπής το οποίο θα δίνεται στο τμήμα πρασίνου για 
την άμεση επαναφύτευση όπου είναι εφικτό.  

Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

 
Αριθμ. απόφ. 285/2019 

 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του  τα υπ’ αριθ. 21377/4-11-2019 , 21500/6-11-
2019 και 22945/8-11-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  
 
 

ΑΔΑ: ΩΡΥ0ΩΡ6-ΟΙΡ



                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 

1. Την κοπή δένδρων που βρίσκονται στην οδό Κανάρη 30 και στο 1ο χλμ 
Πτολεμαΐδας – Φλώρινας στην Πτολεμαΐδα  όπως αναλυτικά αναφέρετε στο 
ιστορικό της απόφασης καθώς και 

2. Παρέχει σύμφωνη γνώμη για τις κοπές  συγκεκριμένων  τύπων δέντρου και 
αντικατάσταση αυτών, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και το τμήμα 
Πρασίνου , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται στο 
ιστορικό της απόφασης ,χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου .   
 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 285/2019 

……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
Παναγιώτης Πλακεντάς 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
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Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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