ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΩΞΖ-ΕΡΚ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 16η του μηνός Ιανουαρίου
έτους 2013, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18:30 μ. μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ.: 642-11/01/2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Μαναρίδου Ευθυμίας , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από την κα. Πρόεδρο πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν
παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
Μαναρίδου Ευθυμία, Πρόεδρος Δ.Σ.
15.
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος
2.
Καραγιαννίδης Ιωάνννης Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
16.
Μεσονύχτης Κυριάκος
3.
Σμολοκτός Νικόλαος , Γραμματέας Δ.Σ
17.
Καραγιαννίδης Αναστάσιος
4.
Τσελεμπής Αθανάσιος
18.
Φατράλης Βασίλειος
5.
Παπαμιχαήλ Γεώργιος
19.
Σύρτας Γεώργιος
6.
Τερνεκτσής Ιωάννης
20.
Κινατζίδης Κων/νος
7.
Ντεμίρης Αθανάσιος
21.
Κιλατζίδης Ελευθέριος
8.
Μάρτζιος Αθανάσιος
22.
Αθανασιάδης Θεόδωρος
9.
Ανθίτσας Αλέξανδρος
23.
Σαρίδης Άλκης
10.
Τζώρτζης Γεώργιος
24.
Αναστασιάδης Ηλίας
11.
Τσακμακίδης Κοσμάς
ΑΠΟΝΤΕΣ
12.
Παυλίδης Πέτρος
1.
Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
13.
Αγαθονιάδης Αλέξανδρος
2.
Βουγιουκλής Ηλίας
14.
Τσελεγκίδης Αντώνιος
3.
Γεωργιάδης Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Προσοτσάνης: Κύριου Κυριάκος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Πετρούσσας: Μάττας Αθανάσιος,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Αργυρούπολης: Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής
2. Γραμμένης: Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3. Κοκκινογείων: Κινατζίδης Ελευθέριος
4. Μικροπόλεως: Αβραάμ Δαυίδ,
5. Περιχώρας: Γεφυρόπουλος Νικόλαος
6. Πύργων: Τσαούσης Κων/νος,
7. Καλής Βρύσης: Τούσκος Γεώργιος
8. Σιταγρών: Τσανίδης Θεόδωρος,
9. Καλλιθέας: Μούτσιος Αθανάσιος,
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Μαυρολεύκης: Μανταζέλης Παναγιώτης,
2. Μεγαλοκάμπου: Μουρατίδης Θεόφιλος,
3. Μικροκάμπου: Σαρόγλου Ιωάννα,
4. Φωτολίβους: Γεδίκογλου Πέτρος,
5. Χαριτωμένης: Χαραλαμπίδης Ηρακλής
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. Ανθοχωρίου: Παχατουρίδης Γεώργιος,
2. Πανοράματος: Γαβράς Στέφανος.
Ειδικός Γραμματέας: Αλέξιος Βαφειάδης.
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Αριθμός Απόφασης 9/2013
ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση υλοτόμησης στην περιοχή Βορειανατολικά του Κάστρου
των Πηγών Αγγίτη» . (επισυνάπτεται αεροφωτογραφία με συντεταγμένες)
H κα. Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της εκτός της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
πως το συγκεκριμένο ζήτημα προέκυψε μετά την έκδοση της πρόσκλησης και για τον λόγο
αυτό τίθεται ως έκτακτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο , επιπρόσθετα δε τίθεται ζήτημα
προστασίας του περιβάλλοντος καθώς τον επόμενο μήνα ξεκινά η περίοδος υλοτομίας.
Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Κο Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής σχετικά με
το θέμα:
«Στην Περιοχή Βορειοανατολικά του Κάστρου των Πηγών Αγγίτη διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει ένα «αλσύλλιο» με αιωνόβια δέντρα πουρναριών & αγριελιάς . Στην φετινή περίοδο
υλοτόμησης παρατηρήθηκε το φαινόμενο της υλοτόμησης ακόμα και αυτών των δέντρων
,λόγω της γενικής οικονομικής ανέχειας που επικρατεί. Επειδή είναι ανάγκη να
προστατευθεί το αλσύλλιο αυτό γιατί επιπρόσθετα βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το «Κάστρο
του Μααρά» προτείνουμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κατατεθεί αίτημα
στην Διεύθυνση Δασών του Ν. Δράμας ζητώντας την απαγόρευση υλοτόμησης στην εν λόγω
περιοχή».
Στην συνέχεια η κα Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Σύρτα Γεώργιο ο οποίος
παρατήρησε πως προκειμένου να προστατευθούν οι συνδημότες που υλοτομούν στην
περιοχή θα πρέπει η περιοχή να οροθετηθεί ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα παράνομης
υλοτόμησης σε περίπτωση απαγόρευσης της υλοτομίας στην συγκεκριμένη περιοχή.
Ο κος Δήμαρχος απαντώντας στην παρατήρηση του Κου Σύρτα συμφώνησε μαζί του
και προσέθεσε πως αφού αποφασιστεί από την Διεύθυνση Δασών Ν. Δράμας η απαγόρευση
της υλοτόμησης στην συγκεκριμένη περιοχή θα τοποθετηθούν απαγορευτικές και
προειδοποιητικές πινακίδες ώστε και να αποτραπεί η υλοτόμηση και να προειδοποιούνται
οι υλοτομούντες στην περιοχή .
Ακολούθως η κα Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο Σμολοκτό Νικόλαο ο οποίος έθεσε
τρία ερωτήματα : 1. ποιοι κάτοικοι δεν θέλουν να υλοτομηθεί η συγκεκριμένη περιοχή; , 2.
το δασαρχείο επιτρέπει την υλοτόμηση στην συγκεκριμένη περιοχή; 3. Σε μία εποχή
κρίσεως ,σε μία εποχή ανέχειας που ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει καυσόξυλα για να
ζεσταθεί εμείς απαγορεύουμε τους Δημότες μας να υλοτομήσουν ξύλα για να ζεσταθούν
.Συνεχίζοντας ο κος Σμολοκτός πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να επανεξετάσει το Θέμα
αυτό ώστε να μην απαγορευτεί η υλοτόμηση επειδή κάποιοι θεώρησαν τα δένδρα αυτά
αιωνόβια.
Απαντώντας ο κος Δήμαρχος στην τοποθέτηση του κου Σμολοκτού ανέφερε πως η
Δημοτική αρχή λέει ναι στην υλοτόμηση λέει ναι όμως και στην προστασία του
περιβάλλοντος και για αυτόν τον λόγο προτείνει την απαγόρευση υλοτόμησης στην
συγκεκριμένη περιοχή .
Αμέσως μετά τον η κα Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο Κινατζίδη Ελευθέριο
πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινογείων ο οποίος ανέφερε πως η πρόταση για την
απαγόρευση της υλοτόμησης στην συγκεκριμένη περιοχή έγινε από κατοίκους της Τοπικής
Κοινότητας με σκοπό να προστατευθεί αλλά και να αξιοποιηθεί το φυσικό περιβάλλον
καθώς επίσης να προστατευθεί από την καταπάτηση και ο αρχαιολογικός χώρος του
«Κάστρου του Μααρά».
Μέτα τον κο Κινατζίδη Ελευθέριο η κα Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο
Καραγιαννίδη Ιωάννη ο οποίος παρατήρησε πως εκτός από την απαγόρευση της
υλοτόμησης στην συγκεκριμένη περιοχή ως Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να
αποφασίσουμε και την γενικότερη προστασία της περιοχής από τις πυρκαγιές προβαίνοντας
στις απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις .
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Ο κος Δήμαρχος συμφώνησε με τον κο Καραγιαννίδη Ιωάννη και παρατήρησε πως ότι
έχει σχέση με την πυροπροστασία υλοποιείται και θα συνεχίσει να υλοποιείται ,απλά
επιπρόσθετα για την εν λόγω περιοχή προτείνουμε και την απαγόρευση της υλοτόμησης για
λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος .
Δευτερολογώντας ο κος Καραγιαννίδης προσέθεσε πως και αυτό το αλσύλλιο πρέπει
να υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας όπως αυτό της Προσοτσάνης ώστε να πετύχουμε την
προστασία του στο μέλλον .
Ο κος Δήμαρχος συμφώνησε με τον κο Καραγιαννίδη .
Ακολούθως η κα Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο Φατράλη ο οποίος συμφώνησε και
επικρότησε τις προτεινόμενες ενέργειες για την προστασία του συγκεκριμένου χώρου.
Μετά τον κο Φατράλη η κα Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο Αθανασιάδη ο οποίος
ανέφερε ότι τον κύριο λόγο στο ζήτημα αυτό έχει το Δασαρχείο της Δράμας. Για τον λόγο
αυτό και προκειμένου να αναδειχθεί και ο παρακείμενος αρχαιολογικός χώρος καλό θα
ήταν να γίνει υλοτόμηση της περιοχής με επιστασία του Δασαρχείου.
Στην συνέχεια η κα πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κο Δήμαρχο ο οποίος παρατήρησε
πως το πρόβλημα αναδείχθηκε φέτος μετά από την μη διάθεση από το Δασαρχείο της
«χωρικής ξυλείας» ,πάντως η περιοχή στην οποία προτείνεται η απαγόρευση υλοτόμησης
είναι πολύ μικρή και δεν θα στερήσει τους κατοίκους από τον εφοδιασμό τους με
καυσόξυλα.
Αμέσως μετά η κα Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει σχετικά με το θέμα
της απαγόρευσης υλοτόμησης στην περιοχή Βορειοανατολικά του «Κάστρου του Μααρά»
όπως αυτή διακρίνεται από την αεροφωτογραφία με τις συντεταγμένες της περιοχής που
διανεμήθηκε στο σώμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου , τις προτάσεις
των Δημοτικών Συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση, και έχοντας υπόψη :
1) τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 (κώδικας Δήμων & κοινοτήτων )
2) την ανάγκη προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του επείγοντος εκτός της
ημερησίας διατάξεως,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.Προτείνει την απαγόρευση υλοτόμησης στην συγκεκριμένη περιοχή
Βορειοανατολικά του «Κάστρου του Μααρά» όπως αυτή διακρίνεται από την
αεροφωτογραφία με τις συντεταγμένες της περιοχής .
2.Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Δασών του Νομού
Δράμας προκειμένου να απαγορευθεί η υλοτόμηση στην συγκεκριμένη
περιοχή.
3.Αναθέτει στον Δήμαρχο τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κύριοι Αθανασιάδης Θεόδωρος , Σμολοκτός Νικόλαος , Σαρίδης
Άλκης , Αναστασιάδης Ηλίας διαφώνησαν και πρότειναν να επιτραπεί η
μερική
υλοτόμηση στην περιοχή με επιστασία του Δασαρχείου Νομού Δράμας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2013
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευθυμία Μαναρίδου

Ο Ειδικός Γραμματέας
Αλ. Βαφειάδης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης
Σελίδα 3 από 4

Τα Μέλη :
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