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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 29/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 189/2020

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

« Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ
εηαηξεηψλ ΓΔΓΓΖΔ θαη ΗΛΣΡΑΘΑΣ γηα ηα δέληξα
ηα νπνία ππέζηεζαλ θζνξέο ή απνκαθξχλζεθαλ
ιφγσ ηεο ηνκήο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ησλ
εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζην πεδνδξφκην ηεο
νδνχ Ιπθνχξγνπ-Λ.Φ., απφ ην χςνο ηεο νδνχ
Υαλίσλ έσο θαη ην χςνο ηεο νδνχ Καξαζψλνο»
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 9 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο
ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ
απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 19115/30/4-9-2020
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ
επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Παπαθψζηα Αλζή, 4) Γξεηδειηάο Παληειήο 5) εξεηάθεο Ληθφιανο θαη 6)
Γξακκέλνο ππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 2) Κπεξδέζεο ππξίδσλ 3) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη
4) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα
θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 18873/3-9-2020 εηζήγεζε ηνπ Λνκ. πκβνχινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Υ.Υήηνπ-Θηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ:

ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ – ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΜΗ ΑΚΗΗ
ΔΝΓΙΚΧΝ ΜΔΧΝ

ΥΔΣ.:

Σν ππ’ αξηζ. πξστ. 16325/28-7-2020 έγγξαυν τνπ Σκήκατνο
Πεξηβάιινλτνο θαη Πνιητηθήο Πξνστασίαο

ηηο 19-8-2020 κνπ ρξεψζεθε απφ ηελ Πξντζηακέλε ηεο Λνκηθήο Τπεξεζίαο θ.
Εακπέηα Γξφζνπ ην ππ’ αξηζ. πξση. 16325/28-7-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ην νπνίν θαη παξέιαβα ζηηο 31-8-2020,
πξψηε εκέξα κεηά ηελ ιήμε ηεο θαλνληθήο κνπ άδεηαο.
Σν ελ ιφγσ έγγξαθν, ην νπνίν απεπζχλεηαη πξνο ην ηδηαίηεξν Γξαθείν ηνπ θ.
Γεκάξρνπ, θαη ην νπνίν επηζπλάπησ, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, αλαθέξεη φηη «ζα πξέπεη ηα δέληξα ηα νπνία ππέζηεζαλ θζνξέο ή

απνκαθξχλζεθαλ ιφγσ ηεο ηνκήο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ
εθηεινχληαη απφ ηελ εηαηξεία “INTRAKAT” γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΓΓΖΔ ζην
πεδνδξφκην ηεο νδνχ Ιπθνχξγνπ, απφ ην χςνο ηεο νδνχ Υαλίσλ έσο θαη ην χςνο ηεο
νδνχ Καξαζψλνο, λα αληηθαηαζηαζνχλ ζην δηπιάζην».
Φξνλνχκε πεξαηηέξσ, φηη, ε φπνηα αληηθαηάζηαζε ησλ δέληξσλ πνπ ππέζηεζαλ
θζνξέο ή απνκαθξχλζεθαλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πεξάησζε θαη ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απφθαζή
ηεο λα κνπ δψζεη ηελ εληνιή λα κελ αζθήζσ νπνηνδήπνηε έλδηθν κέζν κέρξηο φηνπ
νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο θαη αλάινγα κε ηελ εμέιημε απηψλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
κε λεψηεξε απφθαζή ηεο λα κνπ δψζεη εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα λα αζθήζσ θάζε
έλδηθν κέζν πνπ ζα αθνξά παξάιεηςε ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηηο αλαιεθζείζεο

ππνρξεψζεηο ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ δέλδξσλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ ή ππέζηεζαλ
θζνξέο θαη βεβαίσο θαζ’ ππφδεημηλ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε – ζπλελλφεζε είκαη ζηε δηάζεζή ζαο.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 29/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο πξφηεηλε λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ δέλδξσλ
ηα νπνία ππέζηεζαλ θζνξέο ή απνκαθξχλζεθαλ θαη ελ ζπλερεία λα απνζηαιεί
εμψδηθν πξνο ηηο εηαηξείεο ΓΔΓΓΖΔ θαη ΗΛΣΡΑΘΑΣ κε ην νπνίν ζα ηάζζεηαη
πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζή
ηνπο, άιισο ν Γήκνο ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο, πξφηαζε πνπ
έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ θ. Γήκαξρν.



Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Λ.εξεηάθεο,

ζεσξψληαο φηη ε απφθαζε ζπληζηά πξνηξνπή πξνο ηνπο αηξεηνχο θαη ηηο
Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα παξάβαζε θαζήθνληνο αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρχνληα
Θαλνληζκφ Θαζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ.

Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, σο αλσηέξσ
ζπκπιεξψζεθε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ.
4623/19, ην ππ’ αξηζ. πξση. 16325/28-7-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο
θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ, θαη φια ηα ινηπά ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε
ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ν υ α σ ί δ ε η θατά πιεηνςευία
(5 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ)
Δγθξίλεη ηελ κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ησλ εηαηξεηψλ ΓΔΓΓΖΔ θαη ΗΛΣΡΑΘΑΣ
γηα ηα δέλδξα ηα νπνία ππέζηεζαλ θζνξέο ή απνκαθξχλζεθαλ ιφγσ ηεο ηνκήο ηνπ
πεδνδξνκίνπ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζην πεδνδξφκην ηεο νδνχ
Ιπθνχξγνπ-Λ.Φ., απφ ην χςνο ηεο νδνχ Υαλίσλ έσο θαη ην χςνο ηεο νδνχ
Καξαζψλνο, θαη ηελ απνζηνιή εμσδίθνπ πξνο ηηο εηαηξείεο ΓΔΓΓΖΔ θαη ΗΛΣΡΑΘΑΣ κε
ην νπνίν ζα ηάζζεηαη πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπο, άιισο ν Γήκνο ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο λφκηκεο ελέξγεηεο.
Αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή επηθπιάζζεηαη
κε λεφηεξε απφθαζή ηεο γηα ηελ παξνρή εληνιήο θαη πιεξεμνπζηφηεηαο ζηελ Λνκηθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ λα αζθήζεη θάζε έλδηθν κέζν πνπ ζα αθνξά παξάιεηςε ησλ
εηαηξεηψλ σο πξνο ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
δέλδξσλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ ή ππέζηεζαλ θζνξέο θαη βεβαίσο ζχκθσλα κε ηελ
ππφδεημε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 189/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δσστεξηθή Γηαλνκή :
1. Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ
4. Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ
5. Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
6. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
7. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ
8. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
9. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
10. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
11. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
12. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

