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Από το πρακτικό της αριθµ. 09/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 21/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

       Έγκριση κοπής δέντρων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Θέρµης, Τριλόφου και Πλαγιαρίου.

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 10η Μαΐου 2016  ηµέρα της εβδοµάδας  

Τρίτη και ώρα 1:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά 

από την αριθµ. 15115/06-05-2016  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  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος Ζελιλίδης ∆αµιανός

Ιωσηφίδης Ιωάννης Ακριτίδου Μαρία

Σαµαράς Σωκράτης Καρκατζούνης Θεοφάνης

Σαραφιανός  Χρήστος

Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

Κουγιουµτζίδης Σταύρος

 

 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 τη µε αριθ. πρωτ.

38467/19-02-2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

Λαµβάνοντας  υπόψη  το   αριθµ.  Πρωτ.  36652/16-09-2015  έγγραφο  της  ∆ιεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και

Πρασίνου του ∆ήµου, η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  προτίθεται να υποβάλλει αίτηση έγκρισης

εργασιών µικρής κλίµακας για την κοπή δέντρων στις ∆.Κ. Θέρµης, Τριλόφου και Πλαγιαρίου. 

Ειδικότερα, στη ∆.Κ. Θέρµης, επί της οδού ∆.Υψηλάντου υπάρχει ένα (1) πεύκο που γειτνιάζει µε

καλώδια της ∆.Ε.Η. και επί της οδού Αγίου Γεωργίου 13 ένα (1) πεύκο οι ρίζες του οποίου έχουν πληγεί

σηµαντικά κατά τη διάρκεια ανέγερσης της παρακείµενης οικοδοµής. Επίσης, στη ∆.Κ. Τριλόφου, επί της

οδού  Μ.  Αλεξάνδρου,  υπάρχουν  δύο  (2) πεύκα  τα  οποία  έχουν  πάρει  επικίνδυνη  κλίση  γεγονός  που  τα

καθιστά  επισφαλή  για  την  υγεία  των  διερχοµένων  πεζών  και  των  όµορων  κατοικιών.  Τέλος,στη  ∆.Κ.

Πλαγιαρίου, επί της οδού Αν.Θράκης,   υπάρχουν τρία (3) πεύκα εντός κοινόχρηστου πάρκου τα οποία και

αυτά έχουν γείρει επικίνδυνα προς τον παρακείµενο δρόµο, γεγονός επικίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια.

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. 

 Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία εισηγείται:

                                                                 

1. Την έγκριση κοπή  δύο (2) πεύκων στη ∆.Κ Θέρµης

2. Την έγκριση κοπή  δύο (2) πεύκων στη ∆.Κ Τριλόφου επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου

3. Την έγκριση κοπή  τριών (3) πεύκων στη ∆.Κ Πλαγιαρίου επί της οδού Αν.Θράκης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι µε το αριθµ. Πρωτ. 36652/16-09-2015 έγγραφό της η ∆ιεύθυνση  

Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου µετά από επιτόπια αυτοψία, διαπίστωσε ότι η κοπή των κατωτέρω 



δέντρων κρίθηκε αναγκαία, διότι αυτά καθίστανται επικίνδυνα για τους διερχόµενους πολίτες, οχήµατα και 

παρακείµενα κτίσµατα, ιδιαίτερα σε ακραίες καιρικές συνθήκες και αιτήθηκε να γίνουν οι απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να εκδοθεί άδεια από την Πολεοδοµία για την κοπή των δέντρων και συγκεκριµένα:

1.Στη ∆.Κ. Θέρµης επί της οδού Ιασωνίδου µε Καραολή, ένα πεύκο

2.Στη ∆.Κ. Θέρµης πίσω από το κτίριο προσκόπων Θέρµης, δύο ξερά πεύκα

3.Στη ∆..Κ.Θέρµης στην οδό ∆. Υψηλάντου 14, ένα πεύκο

4.Στη ∆.Κ. Θέρµης επί της οδού Αγίου Γεωργίου 13, ένα πεύκο

5.Στη ∆.Κ. Τριλόφου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, δύο πεύκα

6.Στη ∆.Κ. Πλαγιαρίου επί της οδού Ανατολικής Θράκης, τρία πεύκα.

Κατόπιν 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.

Στο σηµείο αυτό ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Ιωσηφίδης δήλωσε ότι συµφωνεί  µε την επιφύλαξη ότι

θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξαντλούνται οι πιθανότητες αποσόβησης των κινδύνων από πτώσης 

κλαδιών κλπ και η κοπή να είναι η τελευταία λύση.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 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,  καθώς επίσης και τις διατάξεις

του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                      

                                ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  

Οµόφωνα και εισηγείται θετικά σ  την κοπή δύο (2) πεύκων στην ∆.Κ. Θέρµης, δύο (2) πεύκων στην

∆.Κ. Τριλόφου επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου  και τριών (3) πεύκων στη ∆.Κ. Πλαγιαρίου επί της οδού

Αν. Θράκης.

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 21/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                            ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


