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Από	το	πρακτικό	της	αριθμ.	07/2018
Τακτικής	Συνεδριάσεως	της	Επιτροπής	Ποιότητας	Ζωής	του	Δήμου	Θέρμης

Αριθμ.	Απόφασης.	21/2018

Π	Ε	Ρ	Ι	Λ	Η	Ψ	Η
Έγκριση	κοπής	δέντρων	στον	αύλειο	χώρο	του	σχολικού	συγκροτήματος	στον	
οικισμό		Πλαγιαρίου	Δήμου	Θέρμης.	

Στη	Θε�ρμη	και	στο	Δημοτικο� 	 	Κατα� στημα	Θε�ρμης,	ση� μερα	την	30η	Μαϊου	 	2018	 	ημε�ρα	της

εβδομα� δας	Τετα� ρτη	και	ω� ρα	13:00	συνη� λθε	σε	τακτικη� 	συνεδρι�αση	 	η	Επιτροπη� 	Ποιο� τητας

Ζωη� ς	του	Δη� μου	Θε�ρμης	μετα� 	απο� 	την	αριθμ.	18353/25-05-2018	 	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		6

με�λη,	η� τοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Σαμαρα� ς	Σωκρα� της,	προ� εδρος 1.	Γκιζα� ρης	Στε�ργιος

2.	Ζελιλι�δης	Δαμιανο� ς 2.	Μι�χου	–	Κουγια� μη	Σουλτα� να

3.	Κουγιουμτζι�δης	Σταυ� ρος 3.Ιωσηφι�δης	Ιωα� ννης

4.	Σαραφιανο� ς	Χρη� στος

5.	Σφονδυ� λας	Δημη� τριος

6.	Πονερι�δης	Παναγιω� της

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

πρακτικω� ν.	

Το	1ο	Θε�μα	συζητη� θηκε	τελευται�ο.

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� 	16/5/2018	ειση� γηση	 	της 	Δ/νσης	Τεχνικω� ν	Υπηρεσιω� ν	του	Δη� μου	Θε�ρμης		 η	οποι�α

λαμβα� νοντας	υπο�ψη	την	αιτιολογικη� 	ε�κθεση	της	Δ/νσης	Περιβα� λλοντος	&	Πρασι�νου-Τμη� μα

συντη� ρησης	πρασι�νου,	 	συ� μφωνα	με	την	οποι�α	διαπιστω� θηκε	μετα� 	απο� 	επιτο� πια	αυτοψι�α

της	υπηρεσι�ας, 	ο� τι 	στον	αυ� λειο	χω� ρο	του	Δημοτικου� 	Σχολει�ου	Πλαγιαρι�ου	της	Δημοτικη� ς

Κοινο� τητας		Πλαγιαρι�ου	υπα� ρχει	μι�α	(1)	λευ� κα		που	ε�χει	πα� ρει	επικι�νδυνη	κλι�ση,	δημιουργει�

προβλη� ματα	στη	στε�γη	του	σχολει�ου,	και	οι	ρι�ζες	φρα� ζουν	την	αποχε�τευση	με	αποτε�λεσμα	να

πλημμυρι�ζει	το	υπο�γειο.	Επι�σης	οι	ρι�ζες	ε�χουν	καταστρε�ψει	το	προστατευτικο� 	τσιμε�ντο	που

υπα� ρχει	στη	βα� ση	του	τοι�χου.



Λο�γω	επικινδυνο� τητας 	και 	για 	την 	δημο�σια 	ασφα� λεια 	αιτει�ται 	την	ε�κδοση	α� δειας 	μικρη� ς
κλι�μακας	απο� 	την	Πολεοδομι�α	του	Δη�μου	προκειμε�νου	να	προβει� 	στην	κοπη� 	του	εν	λο�γω
δε�ντρου.
Η	Διευ� θυνση	Τεχνικω� ν	Υπηρεσιω� ν	λαμβα� νοντας	υπο�ψη:
α)	Τις	διατα� ξεις	των	α� ρθρων	73, 	74	και	75	του	Ν.	3852/2010	(Φ.Ε.Κ. 	87/τευ� χος	Α’/2010)
«Νε�α 	 Αρχιτεκτονικη� 	 της 	 Αυτοδιοι�κησης 	 και 	 της 	 Αποκεντρωµε�νης 	 ∆ιοι�κησης 	 Προ�γραµµα
Καλλικρα� της»	και
β)Το 	με 	αρ. 	πρωτ. 	 46794/04.12.2015 	ε�γγραφο 	της 	Δ/νσης 	Αρχιτεκτονικη� ς, 	Οικοδομικω� ν
Κανονισμω� ν	και	Αδειοδοτη� σεων	(Τμη� μα	Γ΄)	του	Υπουργει�ου	Περιβα� λλοντος	και	Ενε�ργειας
γ)Το	με	αρ.	03/04/17	ε�γγραφο	του	Τμη� ματος	Συντη� ρησης	και	Πρασι�νου	του	Δη�μου	Θε�ρμης
εισηγει�ται	την	ε�γκριση	κοπη� ς	μι�ας	(1)	λευ� κας	 	στον	αυ� λειο	χω� ρο	του	Δημοτικου� 	Σχολει�ου
Πλαγιαρι�ου	της	Δημοτικη� ς	Κοινο� τητας		Πλαγιαρι�ου.	

Η 	κοπη� 	 του 	 παραπα� νω 	δε�ντρου 	 θα 	πραγματοποιηθει� 	 απο� 	 το 	προσωπικο� 	 του 	Τμη� ματος
Συντη� ρησης 	 Πρασι�νου 	 το 	 οποι�ο 	 θα 	 λα� βει 	 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.	

																																																				

Στη	συνε�χεια	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).

Με	την	αριθ. 	11/2018	απο�φαση� 	του	το	συμβου� λιο	της	Δημοτικη� ς 	κοινο� τητας	Πλαγιαρι�ου
γνωμοδο� τησε 	θετικα� 	στην 	κοπη� 	1	(μιας	) 	λευ� κας 	 	που	βρι�σκεται	 	στον	αυ� λειο 	χω� ρο	του
Δημοτικου� 	Σχολει�ου	Πλαγιαρι�ου	της	Δημοτικη� ς	Κοινο� τητας		Πλαγιαρι�ου

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	11/2018	απο� φαση	της	Δ.Κ.	Πλαγιαρι�ου,	καθω� ς	επι�σης	και	τις
διατα� ξεις		του		α� ρθρου	73	του	Ν.	3852/2010	
																																																																																																													

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ	ΟΜΟΦΩΝΑ

	Εισηγείται	θετικά	στην	κοπη� 	μι�ας	(1)	λευ� κας	 	στον	αυ� λειο	χω� ρο	του	Δημοτικου� 	Σχολει�ου

Πλαγιαρι�ου 	 της 	Δημοτικη� ς 	Κοινο� τητας 	 	Πλαγιαρι�ου, 	 καθω� ς 	 ε�χει 	πα� ρει 	 επικι�νδυνη 	κλι�ση,

δημιουργει� 	προβλη� ματα	στη	στε�γη	του	σχολει�ου, 	και	οι	ρι�ζες	φρα� ζουν	την	αποχε�τευση	με

αποτε�λεσμα 	 να 	 πλημμυρι�ζει 	 το 	 υπο� γειο. 	 Επι�σης 	 οι 	 ρι�ζες 	 ε�χουν 	 καταστρε�ψει 	 το

προστατευτικο� 	τσιμε�ντο	που	υπα� ρχει	στη	βα� ση	του	τοι�χου.

Η 	κοπη� 	 του 	 παραπα� νω 	δε�ντρου 	 θα 	πραγματοποιηθει� 	 απο� 	 το 	προσωπικο� 	 του 	Τμη� ματος
Συντη� ρησης 	 Πρασι�νου 	 το 	 οποι�ο 	 θα 	 λα� βει 	 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	απο�φαση	αυτη� 	πη� ρε	α/α:	21/2018

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