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Από	το	πρακτικό	της	αριθμ.	02/2018
Τακτικής	Συνεδριάσεως	της	Επιτροπής	Ποιότητας	Ζωής	του	Δήμου	Θέρμης

Αριθμ.	Απόφασης.	11/2018

Π	Ε	Ρ	Ι	Λ	Η	Ψ	Η
Έγκριση	κοπής	δέντρων	στην	οδό	“Παλαιολόγων”	στην	περιοχή	επέκτασης	
Θέρμης.

Στη	Θε�ρμη	και	στο	Δημοτικο� 		Κατα� στημα	Θε�ρμης,	ση� μερα	την	20η	Φεβρουαρι�ου		2018		ημε�ρα

της	εβδομα� δας	Τρι�τη	και	ω� ρα	13:30	συνη� λθε	σε	τακτικη� 	συνεδρι�αση		η	Επιτροπη� 	Ποιο� τητας

Ζωη� ς	του	Δη� μου	Θε�ρμης	μετα� 	απο� 	την	αριθμ.	5452/15-02-2018	 	ε�γγραφη	προ� σκληση	του

Προε�δρου	της	Επιτροπη� ς	που	επιδο� θηκε	σε	καθε�να	Συ� μβουλο,	συ� μφωνα	με	τις	διατα� ξεις	της

παρ.	5	του	α� ρθρου	75	του	Ν.	3852/2010	(Φ.Ε.Κ.	87/τευ� χος	Α’/2010)	περι�	«Νε�α	Αρχιτεκτονικη�

της	Αυτοδιοι�κησης	και	της	Αποκεντρωμε�νης	Διοι�κησης	Προ�γραμμα	Καλλικρα� της»	και	αφου�

διαπιστω� θηκε	ο� τι	υπα� ρχει	η	νο� μιμη	απαρτι�α,	γιατι�	σε	συ� νολο	9	μελω� ν	βρε�θηκαν	παρο� ντα	 	5

με�λη,	η� τοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Σαμαρα� ς	Σωκρα� της,	προ� εδρος 1.	Κουγιουμτζι�δης	Σταυ� ρος

2.	Ζελιλι�δης	Δαμιανο� ς 2.	Χρυσοχο� ου	Παυ� λος

3.	Γκιζα� ρης	Στε�ργιος 3.	Μι�χου	–	Κουγια� μη	Σουλτα� να

4.	Σαραφιανο� ς	Χρη� στος 4.Ιωσηφι�δης	Ιωα� ννης

5.	Σφονδυ� λας	Δημη� τριος

Στη	συνεδρι�αση	παρε�στη	και	η	υπα� λληλος	του	Δη�μου,	Καλαφα� τη	Μαρι�α,	για	την	τη� ρηση	των	

πρακτικω� ν.	

Ο 	 Προ� εδρος 	 κη� ρυξε 	 την 	 ε�ναρξη 	 της 	 συνεδρι�ασης 	 της 	 Επιτροπη� ς 	 Ποιο� τητας 	 Ζωη� ς 	 και

εισηγου� μενος	 	το	4ο	 	της	ημερη� σιας	 	δια� ταξης	θε�μα	ε�θεσε	υπο�ψη	των	μελω� ν	της	Επιτροπη� ς

την	απο� 	9/1/2018	ειση� γηση	 	της 	Δ/νσης	Τεχνικω� ν	Υπηρεσιω� ν	του	Δη�μου	Θε�ρμης	 	η	οποι�α

λαμβα� νοντας	υπο�ψη	την	αιτιολογικη� 	Έκθεση	που	τη	συνοδευ� ει,	υποβα� λλει	αι�τηση	ε�γκρισης

εργασιω� ν 	μικρη� ς 	κλι�μακας 	για 	την 	κοπη� 	 2 	 (δυ� ο) 	 δε�ντρων 	που 	βρι�σκονται 	 επι� 	 της 	οδου�

Παλαιολο�γων	στην	επε�κταση	του	οικισμου� 	Θε�ρμης.

Συγκεκριμε�να	ο	Δη� μος	Θε�ρμης	στα	πλαι�σια	της	αριθ. 	5/2016	μελε�της	«Συντη� ρηση	οδικου�

δικτυ� ου	Δη� μου	Θε�ρμης»	της	Δ/νσης	τεχνικω� ν	υπηρεσιω� ν	ε�χει	προχωρη� σει	στη	δια� νοιξη	και

κρασπε�δωση	δρο� μων	της	περιοχη� ς	επε�κτασης	Θε�ρμης.	Με	την	ε�ναρξη	εργασιω� ν	και	μετα� 	την

οριοθε�τηση	των	δρο� μων	προε�κυψε	η	ανα� γκη	κοπη� ς	δυ� ο	(2)	δε�ντρων	στην	οδο� 	Παλαιολο� γων,

Μι�α	(1)	λευ� κα	και	μι�α	(1)	κερασια� .



Η	κοπη� 	των	παραπα� νω	δε�ντρων	θα	πραγματοποιηθει�	απο� 	τον	ανα� δοχο	του	ε�ργου	και	

θα	ληφθου� ν	ο� λα	τα	απαραι�τητα	με�τρα	ασφαλει�ας	για	την	αποφυγη� 	ατυχημα� των,	το�σο	του	

ι�διου	του	προσωπικου� 	ο� σο	και	των	διερχο� μενων	πεζω� ν	και	οχημα� των.	

Η 	 διαμο� ρφωση 	 των 	πεζοδρομι�ων 	 θα 	 γι�νει 	 συ� μφωνα 	 με 	 σχε�δια 	 της 	 Τεχνικη� ς 	 Υπηρεσι�ας

προκειμε�νου	να	υπα� ρξει	ομοιομορφι�α	υλικω� ν	και	αναπλη� ρωση	των	κομμε�νων	δε�ντρων	με

φυτευ�σεις	ανα� 	τε�σσερα	περι�που	με�τρα	κατα� 	μη� κος	των	πεζοδρομι�ων.

										
Κατο� πιν	ο	Προ� εδρος	ανε�φερε	στα	με�λη	της	Επιτροπη� ς 	το	αριθμ. 	Πρωτ. 	46794/4-12-2015
ε�γγραφο	του	Υπουργει�ου	Περιβα� λλοντος	και	Ενε�ργειας,	το	οποι�ο	αναφε�ρει	ο� τι	για	την	κοπη�

δε�ντρων 	σε 	κοινο�χρηστο 	χω� ρο 	πο� λης 	η� 	 οικισμου� 	απαιτει�ται 	 ε�κδοση	Έγκρισης 	Εργασιω� ν
Μικρη� ς 	 Κλι�μακας 	 απο� 	 την 	 οικει�α 	 Υπηρεσι�α 	 Δο� μησης, 	 μετα� 	 απο� 	 αι�τηση 	 της 	 αρμο� διας
υπηρεσι�ας	του	Δη� μου	και	σχετικη� 	απο�φαση	του	αρμο� διου	οργα� νου	του	Δη� μου	(Επιτροπη�
Ποιο� τητα	Ζωη� ς	η� 	Δημοτικου� 	Συμβουλι�ου), 	προσκομι�ζοντας	τα	απαραι�τητα	δικαιολογητικα�
που	προβλε�πονται	απο� 	την	παρ.1	του	α� ρθρου	2	της	55174/04-10-213	απο�φασης	και	κα� λεσε
τα	με�λη	της	Επιτροπη� ς	να	αποφασι�σουν	σχετικα� .

Με 	 την 	 αριθ. 	 5/2017 	 απο�φαση� 	 του 	 το 	 συμβου� λιο 	 της 	 Δημοτικη� ς 	 κοινο� τητας 	 Θε�ρμης
γνωμοδο� τησε	θετικα� 	στην	κοπη� 	2	(δυ� ο)	δε�ντρων	που	βρι�σκονται	επι�	της	οδου� 	Παλαιολο�γων
στην	επε�κταση	του	οικισμου� 	Θε�ρμης.

Η	Επιτροπη� 	Ποιο� τητας	Ζωη� ς	μετα� 	απο� 		διαλογικη� 	συζη� τηση	και	αφου� 	ε�λαβε	υπο�ψη	της	την
ειση� γηση	του	Προε�δρου,		της		Τεχνικη� ς	Υπηρεσι�ας	του	Δη� μου	,	με	συνημμε�να	τα	απαραι�τητα
δικαιολογητικα� , 	 	 την 	υπ΄ριθμ 	5/2018 	απο�φαση 	της 	Δ.Κ. 	Θε�ρμης, 	 	 καθω� ς 	επι�σης 	και 	 τις
διατα� ξεις		του		α� ρθρου	73	του	Ν.	3852/2010	
																																																																																																													

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ	ΟΜΟΦΩΝΑ

	Εισηγείται	θετικά	στην	κοπη� 		2		(δυ� ο)	δε�ντρων	και	συγκεκριμε�να	μι�α	(1)	λευ� κας	και	μι�α	(1)
κερασια� ς	που	βρι�σκονται	στην		οδο� 	Παλαιολο�γων	στην	επε�κταση	του	οικισμου� 	Θε�ρμης.

Η	κοπη� 	των	παραπα� νω	δε�ντρων	θα	πραγματοποιηθει�	απο� 	τον	ανα� δοχο	του	ε�ργου	
«Συντη� ρηση	οδικου� 	δικτυ� ου	Δη� μου	Θε�ρμης»		και	θα	ληφθου� ν	ο� λα	τα	απαραι�τητα	με�τρα	
ασφαλει�ας	για	την	αποφυγη� 	ατυχημα� των,	το� σο	του	ι�διου	του	προσωπικου� 	ο� σο	και	των	
διερχο� μενων	πεζω� ν	και	οχημα� των.	

Η 	 διαμο� ρφωση 	 των 	πεζοδρομι�ων 	 θα 	 γι�νει 	 συ� μφωνα 	 με 	 σχε�δια 	 της 	 Τεχνικη� ς 	 Υπηρεσι�ας
προκειμε�νου	να	υπα� ρξει	ομοιομορφι�α	υλικω� ν	και	αναπλη� ρωση	των	κομμε�νων	δε�ντρων	με
φυτευ�σεις	ανα� 	τε�σσερα	περι�που	με�τρα	κατα� 	μη� κος	των	πεζοδρομι�ων.

Η	απο�φαση	αυτη� 	πη� ρε	α/α:	11/2018

Αφου� 	συντα� χθηκε	το	παραπα� νω	πρακτικο� 	υπογρα� φεται	ως	κατωτε�ρω
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