
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 19/07-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 346/2016      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση κοπής δέντρων  στο πάρκο 

στη συµβολή  των οδών ∆ηµοκρίτου – 

Κολοκοτρώνη οικισµού Θέρµης». 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 07η-09-2016 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
29615/02-09-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η οποία 
επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 
96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 24 

δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Ακριτίδου Μαρία 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

3 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Γκιζάρης Στέργιος 

5 Αποστόλου Στυλιανός 5 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης 

7 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 8 Μπίκος Κωνσταντίνος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 9 Χρυσοχόου Παύλος 

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέµατος το οποίο συζητήθηκε 2ο. 

  

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Μουστάκας Βασίλειος   

16 Πονερίδης Παναγιώτης    

17 Πράτανος Απόστολος     

18 Σαµαράς Σωκράτης   

19 Σαραφιανός Χρήστος    

20 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

21 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέµατος το οποίο συζητήθηκε 2ο. 

  

22 Τσολάκης Απόστολος   
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23 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο  και το 11ο θέµα συζητήθηκε 3ο . 
 
Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης κ. 

Βογιατζής Σωτήριος µε το υπ αριθµ. 29617/02-09-2016  έγγραφο της Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος 

και παραστάθηκε. 

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την µε αριθ. πρωτ. 22268/05-08-2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου, η οποία λαµβάνοντας υπόψη και την αιτιολογική έκθεση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου-Τµήµα συντήρησης πρασίνου,  σύµφωνα µε την οποία κατόπιν αιτήµατος της κα 
Ζαροτιάδη που υποβλήθηκε στον ∆ήµο και την επιτόπια αυτοψία της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου την Τετάρτη 15/06/2016 διαπίστωσε ότι στο πάρκο της οδού Κολοκοτρώνη 44 στην 
∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης υπάρχει ένα µεγάλο δέντρο (λεύκα), το οποίο βρίσκεται σε πολύ 
κοντινή απόσταση (περίπου 30 µε 40 εκατοστά) από την οικία της κα Ζαροτιάδη. 

Το µεγαλύτερο µέρος της κόµης του δέντρου βρίσκεται πάνω από την οικία, µε αποτέλεσµα τα 
φύλλα να πέφτουν πάνω στην ταράτσα και σε έντονες βροχοπτώσεις να δηµιουργούνται 
προβλήµατα υγρασίας. 
Επίσης λόγω της πολύ κοντινής απόστασης της οικίας από το δέντρο, µέρος των ριζών 
κατευθύνονται προς το κτίσµα δηµιουργώντας τα προβλήµατα που αναφέρονται στην αίτηση της 
αιτούσης. 
Κατόπιν τον ανωτέρω η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης προτίθεται να 
υποβάλλει αίτηση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας για την κοπή 1 (µίας) λεύκας που βρίσκεται 
εντός πάρκου στη συµβολή των οδών ∆ηµοκρίτου και Κολοκοτρώνη στον οικισµό Θέρµης.  
Η κοπή του παραπάνω δέντρου 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 η Πρόεδρος ανέφερε στα µέλη του συµβουλίου 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”. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µε την αριθµ. 40/2016 απόφασή της  γνωµοδότησε 
οµόφωνα και εισηγήθηκε θετικά στην κοπή της λεύκας.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
της Προέδρου του ∆.Σ., των αρµόδιων υπηρεσιών, την υπ αριθµ. 40/2016 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006 
(Κ.∆.Κ.) 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 
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Την κοπή µιάς (1) λεύκας που βρίσκεται στο πάρκο στη συµβολή των οδών ∆ηµοκρίτου – 
Κολοκοτρώνη στην ∆.Κ. Θέρµης διότι βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση (περίπου 30 µε 40 
εκατοστά) από την οικία της κα Ζαροτιάδη.  

Συγκεκριµένα το µεγαλύτερο µέρος της κόµης του δέντρου βρίσκεται πάνω από την οικία, µε 
αποτέλεσµα τα φύλλα να πέφτουν πάνω στην ταράτσα και σε έντονες βροχοπτώσεις να 
δηµιουργούνται προβλήµατα υγρασίας. 
Επίσης λόγω της πολύ κοντινής απόστασης της οικίας από το δέντρο, µέρος των ριζών 
κατευθύνονται προς το κτίσµα δηµιουργώντας τα προβλήµατα που αναφέρονται στην αίτηση της 
αιτούσης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 346/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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