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Από το πρακτικό της αριθµ. 11/2017

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ. Απόφασης. 23/2017
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 Γνωµοδότηση για την κοπή δέντρων στην επέκταση του οικισµού Θέρµης στην ∆ηµοτική Κοινότητα 
Θέρµης.

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα  Θέρµης,  σήµερα  την  19η  Σεπτεµβρίου   2017   ηµέρα  της

εβδοµάδας  Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου

Θέρµης µετά από την αριθµ. 31905/15-09-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που

επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

(Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε

σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 7  µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Χρυσοχόου Παύλος

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Ζελιλίδης ∆αµιανός

3. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

4. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

5. Ιωσηφίδης Ιωάννης

6. Σαραφιανός Χρήστος

7.Σφονδύλας ∆ηµήτριος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

O Πρόεδρος  εισηγούµενος  το  3ο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  τις  από

06/09/2017  και  08/09/2017  εισηγήσεις  της  ∆ιεύθυνσης   Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου,  οι  οποίες
λαµβάνοντας υπόψη:

Α) την αιτιολογική έκθεση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου-Τµήµα συντήρησης πρασίνου,  σύµφωνα
µε την οποία  στα πλαίσια της υπ αριθµ. 05/2016 µελέτης “Συντήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου Θέρµης” της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχει  προχωρήσει  στη  διάνοιξη  και  κρασπέδωση δρόµων της  περιοχής

επέκτασης Θέρµης. Με την έναρξη των εργασιών και µετά την οριοθέτηση των δρόµων προέκυψε η ανάγκη
κοπής οκτώ (8) δέντρων στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και τριών δέντρων στην οδό Αγίου Ελένης. 

B)  Τις  διατάξεις  των  άρθρων  73,  74  και  75  του  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)    «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και

Γ)Το µε αρ. πρωτ. 46794/04.12.2015 έγγραφο της ∆/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών  Κανονισµών και
Αδειοδοτήσεων (Τµήµα Γ΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
∆)Το µε αρ. Πρωτ.40387/23.11.16 έγγραφο του Τµήµατος Συντήρησης και Πρασίνου του ∆ήµου Θέρµης, 

Εισηγείται την έγκριση κοπής  οκτώ (8) δέντρων στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και τριών (3) δέντρων στην
οδό Αγίου Ελένης στην περιοχή επέκτασης Θέρµης.

Η  κοπή  των  παραπάνω  δέντρων  θα  πραγµατοποιηθεί  από  το  προσωπικό  του  Τµήµατος  Συντήρησης
Πρασίνου το οποίο θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχηµάτων, τόσο του

ίδιου του προσωπικού όσο και των διερχόµενων πεζών και οχηµάτων. 

                                                

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε στα µέλη της Επιτροπής το αριθµ. Πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αναφέρει ότι για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο
χώρο πόλης ή οικισµού απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας από την οικεία Υπηρεσία



∆όµησης, µετά από αίτηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου και σχετική απόφαση του αρµόδιου οργάνου
του  ∆ήµου  (Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  ή  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου),  προσκοµίζοντας  τα  απαραίτητα

δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 2 της 55174/04-10-213απόφασης.
Με την αριθµ.  55/2017 απόφασή του το συµβούλιο  της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Θέρµης  γνωµοδότησε

θετικά για την κοπή των δέντρων και την εκρίζωση δύο φλαµουριών  επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου  και
µεταφύτευση τους σε άλλο µέρος της Κοινότητας .

Ο Πρόεδρος πρότεινε στα µέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν θετικά στην εισήγηση της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την κοπή των δέντρων, µε την προϋπόθεση να εκριζωθούν όσα δέντρα κρίνονται

υγιή και να µεταφυτευθούν σε άλλο µέρος της Κοινότητας Θέρµης.

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του

Προέδρου και της Υπηρεσίας µε συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την αριθµ. 55/2017 απόφαση
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης  καθώς επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                      

                                ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  

Οµόφωνα και εισηγείται θετικά   στην κοπή    οκτώ (8) δέντρων στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου και τριών (3)  

δέντρων στην οδό Αγίου Ελένης στην περιοχή επέκτασης Θέρµης    µε την προϋπόθεση να εκριζωθούν όσα  
δέντρα κρίνονται υγιή και να µεταφυτευθούν σε άλλο µέρος της Κοινότητας Θέρµης

Η  κοπή  των  παραπάνω  δέντρων  θα  πραγµατοποιηθεί  από  το  προσωπικό  του  Τµήµατος  Συντήρησης

Πρασίνου το οποίο θα λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχηµάτων, τόσο του

ίδιου του προσωπικού όσο και των διερχόµενων πεζών και οχηµάτων. 

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 23/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασµα

                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                            ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ


