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Από το πρακτικό της αριθµ. 09/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 22/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Απόψεις επί του αιτήµατος ∆ηµοτικού Σχολείου Ταγαράδων για κοπή δέντρου στα πλαίσια του έργου  

“Συντήρηση σχολικών κτιρίων”

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 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το αριθµ. πρωτ.

263/21-10-2015 αίτηµα του ∆ηµοτικού σχολείου Ταγαράδων µε το οποίο αιτήθηκε την κοπή ενός πλατάνου

από την αυλή του σχολείου διότι οι ρίζες του δηµιουργούν ζηµιές στα παρακείµενα τοιχία και στο τερέν του

γηπέδου µπάσκετ. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου  µετά από αυτοψία της διαπίστωσε

ότι όντως οι ρίζες από το πλατάνι ευθύνονται για τις ζηµιές που προκλήθηκαν. Επειδή όµως πρόκειται για

ένα πλατάνι υγιέστατο, διαβίβασε το αριθµ. Πρωτ. 2012/20-01-2016 έγγραφό της  στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσίων του ∆ήµου προκειµένου να εξετάσει και να εξαντλήσει όλες τις τεχνικές λύσεις που υπάρχουν

για να διορθωθούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν αποφεύγοντας τη κοπή του ∆έντρου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε τη µε αριθ. πρωτ. 8039/04-03-2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

“Έχοντας υπόψη τα εξής :

α) το υπ’αριθµ. 263/21-10-2015 έγγραφο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ταγαράδων, µε το οποίο αιτήθηκε την

κοπή ενός πλατάνου από την αυλή του σχολείου,

β) τη µελέτη του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων» στην οποία περιλαµβάνεται η κοπή του δέντρου

για λόγους πρακτικούς, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση,

γ)  το  υπ’αριθµ.  1651/18-01-2016  (Α.Π.  ∆ήµου  Θέρµης  2012/20-01-2016)  έγγραφο  της  ∆/ΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στο οποίο αναφέρεται ότι πρόκειται για ένα υγιές δέντρο,



Η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της γνωµοδότησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 82 και 73 του ν. 385/2010 (κατά

σειρά αποδοχής της παρούσης) ως προς τη διατήρηση ή µη του υπάρχοντος πλατάνου εντός του αύλειου

χώρου του ∆ηµοτικού Σχολείου Ταγαράδων. 

Σηµειώνουµε ότι :

1)      Στην περίπτωση γνωµοδότησης υπέρ της διατήρησης, υπάρχουν λύσεις επεµβατικού χαρακτήρα για τη

διόρθωση των ζηµιών που περιγράφονται στο (γ) σχετικό και την αντιµετώπιση της ορθής λειτουργίας της

πόρτας του αύλειου χώρου.

2)      Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  γνωµοδοτήσετε  υπέρ  της  κοπής  του  συγκεκριµένου  δέντρου,

απαιτείται έκδοση από την Υπηρεσία µας ανάλογης διοικητικής πράξης.”

Στο  σηµείο  αυτό  ο  Πρόεδρος,  επισήµανε  την  αριθµ.07/2016  απόφαση  του  Συµβουλίου  της  ∆ηµοτικής

Κοινότητας Ταγαράδων, σύµφωνα µε την οποία εισηγείται κατά πλεοιοψηφία στην Τεχνική Υπηρεσία του

∆ήµου τη διατήρηση του δέντρου και την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών που οι ρίζες προκαλούν στο

παρακείµενο τοιχίο καθώς και στο τερέν του γηπέδου.

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, την αριθµ. 07/2016 απόφαση

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων,  καθώς επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73 του

Ν. 3852/2010 

                                ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  

Οµόφωνα  και  εισηγείται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  υπέρ  της  διατήρησης  του  υπάρχοντος  πλατάνου

εντός του αύλειου χώρου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ταγαράδων .

Επίσης  να  προχωρήσουν  οι   λύσεις  επεµβατικού  χαρακτήρα  για  τη  διόρθωση  των  ζηµιών  που

προκλήθηκαν καθώς και την αντιµετώπιση της ορθής λειτουργίας της πόρτας του σχολείου.

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 22/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                            ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


