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Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 20.4.2022
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 9/2022 ηνπ Γ.Π.
ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδόλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε αξηζ. 1/2022 πξαθηηθνύ επηηξνπήο εμέηαζεο αηηεκάησλ
θνπήο δέλδξσλ επί θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηεο αξηζ.
17/2022 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Δ.Π.Ε.».
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξώζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 76 θαζώο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ
ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ) ζήκεξα ζηηο 20.4.2022,
εκέξα Κ.Σεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ
Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη ΙαραλάΛ.Φ.), ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 8576/15-4-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ.
Ξξόζθιεζεο 8/2022) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε
θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ
ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»).

O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ζ Αληηπξόεδξνο: ΓΑΛΑΖ ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ (από ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο κέρξη ηε
ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο επί ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.)
Ν Ξξνεδξεύζαο: ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ (ζε όια ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ.)
Ν Γξακκαηέαο : ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΥΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνύ,
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 28 παξόληεο
θαη 5 απόληεο, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Παπαθώζηα Αλζή
Παπαινπθά Δπηπρία
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο

2

Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο



Πεκεηώλεηαη όηη ιόγσ αζζελείαο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ζηε Ππλεδξίαζε
πξνήδξεπζε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 69 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), ε Αληηπξόεδξνο ηνπ Πώκαηνο θ. Γαλάε Δκκαλνπήι από ηελ
έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επί ηνπ
κνλαδηθνύ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ., νπόηε θαη απερώξεζε. Πηε ζπλέρεηα θαη κέρξη ηε
ιήμε ηεο Ππλεδξίαζεο πξνήδξεπζε, βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ν
πιεηνςεθήζαο Πύκβνπινο ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ θ. Ιύζζαλδξνο
Γεσξγακιήο.

Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηόζν ε Αλαπιεξώηξηα Ξξόεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Αγγειηθή νπξηδή, όζν θαη ν
Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Λ. Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. Αξ.Βαζηιόπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο,
Η.Θαιακπόθεο,

Γ.Δκκαλνπήι,

Γ.Αλαγλώζηνπ,

Σ.Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο,

Θ.Ρνκπνύινγινπ. Ξ.Αζαλαζόπνπινο, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνύκα θαη Αι.Γνύιαο
απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επί ηεο
εηζαγσγήο ή κε ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.
Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Σ.Θνπεινύζνο, Ξ.Γξεηδειηάο θαη Σ.Γξεηδειηάο απνπζίαδαλ
δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν Ξξνεδξεύζαο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε
ηελ έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην
2ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ

3

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ..

2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν Ξξνεδξεύζαο εηζεγνύκελνο ην 2ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 8468/13-4-2022 θαη κε αξηζ. 17/2022 απόθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα
αθόινπζα:
Θύξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη ,
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 2/2022 Ππλεδξίαζεο
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο
ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδόλαο

Αξηζ. Απόθαζεο : 17/2022

ΞΔΟΗΙΖΤΖ
“Έγθξηζε ή κε ηνπ 1/22 Ξξαθηηθνύ

Δπηηξνπήο εμέηαζεο αηηήκαηνο
θνπήο δέλδξσλ."

Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα επί ηεο νδνύ Γεθειείαο 97,
ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Σαιθεδόλαο, ζήκεξα ηελ 23ε Καξηίνπ 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 11:30
κεηά ηελ ππ΄ αξηζ. 5477/17.3.2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηήο θνπ
Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.75 ηνπ Λ. 3852/2010.
Πηε Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο, ηεξώληαο
ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηήο, ε θα Οσκαλνύ Αλζή, κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα
(9) κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ήηαλ παξόληα 7 ηαθηηθά κέιε θαη 2
απόληεο, σο αθνινύζσο :
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1) Ησάλλεο Βνύξνο, Ξξόεδξνο
2) Θνπηζάθεο Κηραήι
3) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
4) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
5) ΓεσξγακιήοΙύζζαλδξνο
6) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
7) Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο

ΑΞΝΛΡΔΠ
1) Αλαληάδεο Ληθόιανο
2) Θαξαβίαο Γεώξγηνο
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Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο είπε:
Ζ Γ/λζεΞεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ κε ην ππ’αξ. Ξξση. 4693/9-3-22 έγγξαθό ηεο
καο ελεκέξσζε γηα ηα εμήο:

ΞΟΑΘΡΗΘΝ 01/2022
ΔΘΘΔΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
Πήκεξα, 22 Φεβξνπαξίνπ 2022, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 11.00 π.κ., ζπλήιζε ζηα
Γξαθεία ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο ε Δπηηξνπή γηα ηελ
εμέηαζε θαη γλσκνδόηεζε επί πεξηπηώζεσλ θνπήο δέλδξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο ηνπ Γήκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα νη :
1)
2)
3)

Γεώξγηνο Θαξαβίαο, αλαπιεξσκαηηθόο Ξξόεδξνο,
Γεσξγία Ξαπαδνπνύινπ, ηαθηηθό κέινο
Πππξίδσλ Γξακκέλνο, ηαθηηθό κέινο
πνπ νξίζζεθαλ κε :

Α) ηελ ππ’ αξηζκ. 26/2022 απόθαζε Γεκάξρνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζκ. 289/2021 απόθαζε Γεκάξρνπ
Λ.Φ. - Λ.Σ.,
θαη αλαζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή γηα ηελ εμέηαζε θαη γλσκνδόηεζε
επί πεξηπηώζεσλ θνπήο δέλδξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο, θαη
Β) ηελ ππ’ αξηζκ. 111/2020 απόθαζε Γ.Π. Γ.Λ.Φ. - Λ.Σ., ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ
ππ’ αξηζκ. 204/2019 απόθαζε Γ.Π. ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο.
Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γεώξγηνο Θαξαβίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο κε ζέκα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζεηζώλ πεξηπηώζεσλ θνπήο
δέλδξσλ.
Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γεώξγηνο Θαξαβίαο ζέηεη πξνο αμηνιόγεζε ππ’ όςηλ
ηεο Δπηηξνπήο ηα θάησζη ζέκαηα θαη εηζεγείηαη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα :
1.
Ρελ Έθζεζε ειέγρνπ - απηνςίαο ηεο αξκόδηαο πεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ
νπνία πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ ηξία άηνκα πεύθσλ, ηα νπνία θύνληαη ζην παξηέξη
ηνπ πεδνδξνκίνπ επί ηεο νδνύ Ληθνιάνπ Ρξππηά, έμσ από ην 1ν Γπκλάζην – 1ν
Ιύθεην, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
2.
Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 20544/21-09-2020 αίηεζε ηεο θ. Κπόβε Θπξηαθήο,
θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 22185/09-10-2020 αίηεζή ηεο γηα θαηάζεζε
ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ, κε ηηο νπνίεο δεηά ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ
πιαηάλνπ, ην νπνίν θύεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ηθνλίνπ 6, ζηε Γεκνηηθή
Δλόηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
3.
Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 8676/30-04-2020 αίηεζε ηνπ θ. Γξαθόπνπινπ
Αζαλάζηνπ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ θνπθνπλαξηάο, ε νπνία
θύεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ξαπαθιέζζα 26 (πεξηνρή Λεζίδαο), ζηε
Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
4.
Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2547/04-02-2021 αίηεζε ηεο θ. Πνπιηώηε Ησάλλαο, κε
ηελ νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε δύν αηόκσλ βξαρπρηηώλσλ, νη νπνίνη θύνληαη επί
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Θαβαδέιια 4 θαη Θαβαδέιια 2, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα
Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
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5.
Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2707/10-02-2022 αίηεζε ηνπ θ. Ραιθαλίδε Σξήζηνπ, κε
ηελ νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε δύν δέλδξσλ, ηα νπνία θύνληαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ρπάλσλ 5, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
Έρνληαο ππ’ όςηλ :
•
Ρελ ππ’ αξηζκ. 1/2003 Γαζηθή Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε.
•
Ρν ππ’ αξηζκ. 6549/1310/22.07.2003 απαληεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Ξνιενδνκίαο Λνκαξρίαο Αζελώλ.
•
Ρε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 2 ηνπ Λ. 1337/1983.
•
Ρα άξζξα 967-968 ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα.
•
Ρν άξζξν 19 ηνπ Λ. 1577/1985 (Γ.Ν.Θ.).
•
Ρν άξζξν 24 ηεο .Α. 3046/304/89 .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ.
•
Ρν άξζξν 5 παξ. 2, 3 ηνπ Λ. 1979 ηνπ Θηηξηνδνκηθνύ Θαλνληζκνύ.
•
Ρν άξζξν 75 ηνπ θώδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην
άξζξν 94 ηνπ Λ. 3852/2010.
•
Ρν ππ’ αξηζκ. 46794/04.12.15 (ΑΓΑ: 6ΜΤΜ4653Ξ8-ΓΔΛ) έγγξαθν Γελ. Γ/λζεο
Ξνι/κίαο.
ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ
Νκνθώλσο ηελ έγθξηζε
1. Ρεο απηνςίαο ηεο πεξεζίαο Ξξαζίλνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα
απνκαθξπλζνύλ ηξία άηνκα πεύθσλ, ηα νπνία θύνληαη ζην παξηέξη ηνπ πεδνδξνκίνπ
επί ηεο νδνύ Ληθνιάνπ Ρξππηά, έμσ από ην 1ν Γπκλάζην – 1ν Ιύθεην, ζηε Γεκνηηθή
Δλόηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηόηη ηα ηξία ελ ιόγσ πεύθα, θαηόπηλ θαη ησλ αθξαίσλ
θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ηεο θαθνθαηξίαο «Διπίο» ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ, έρνπλ πάξεη
επηθίλδπλε θιίζε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ δξόκνπ, πξάγκα πνπ εγθπκνλεί θηλδύλνπο γηα
ηνπο καζεηέο, ηνπο δηεξρόκελνπο πνιίηεο, θαζώο θαη γηα ηνπο πνιίηεο πνπ αλακέλνπλ
ζηε ζηάζε ησλ ιεσθνξεηαθώλ γξακκώλ 755 θαη 755Β, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζεκείν
απηό.
Γηα ηνπο άλσ ιόγνπο, πξνηείλεηαη ε θνπή ησλ ελ ιόγσ δέλδξσλ θαη ε
απνκάθξπλζή ηνπο.
2. Ρεο ππ’ αξηζκ. πξση. 20544/21-09-2020 αίηεζεο ηεο θ. Κπόβε Θπξηαθήο, κε ηελ
νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ πιαηάλνπ, ην νπνίν θύεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ηθνλίνπ 6, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηόηη,
όπσο πξνέθπςε θαη από ηελ απηνςία :
α) Ξξόθεηηαη γηα δέλδξν ην νπνίν θύεηαη ζε πεδνδξόκην πιάηνπο κόλν 2 κέηξσλ,
δίπια ζην θξάζπεδν. Δμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ξηδηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ
αλαζεθσζεί νη πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, πξάγκα πνπ θαζηζηά επηθίλδπλε ηε δηέιεπζε
ησλ πεδώλ. Γηα ηνλ ίδην ιόγν ππάξρεη θαη ε πηζαλόηεηα πξόθιεζεο δεκηώλ ζηα
παξαθείκελα θξεάηηα ηεο Δ.Γ.Α.Ξ.
β) Ζ αλάπηπμε ηεο θόκεο ηνπ ελ ιόγσ δέλδξνπ θηάλεη ζηνπο εμώζηεο, θαζώο θαη
ζηηο θεξακνζθεπέο, ηόζν ηεο παξαθείκελεο, όζν θαη ηεο απέλαληη θαηνηθίαο, πξάγκα
πνπ εγθπκνλεί πηζαλνύο θηλδύλνπο.
γ) Ρα θιαδηά ηνπ δέλδξνπ εκπιέθνληαη ζε θαιώδηα ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ., ηα νπνία είλαη
κελ κνλσκέλα, αιιά δελ απνθιείεηαη ε επηθηλδπλόηεηα ζε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Δπηπξνζζέησο, ζύκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε ηερληθή έθζεζε ηνπ πνιηηηθνύ
κεραληθνύ
θ. Θσζηόπνπινπ Γεκεηξίνπ, ηελ νπνία έρεη θαηαζέζεη κε αίηεζή
ηεο ζηνλ Γήκν καο ε
θ. Κπόβε Θπξηαθή, ηδηνθηήηξηα θαηνηθίαο ζηελ σο άλσ
νδό, ην ελ ιόγσ θηήξην είρε ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζην ζεηζκό ηεο Αζήλαο ην 1999,
θαζώο θαη ζην ζεηζκό ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2019. Γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ κεηά ηνλ
πξώην ζεηζκό ρξεηάζηεθε λα απνθαιπθζνύλ ηα ζεκέιηα (πέδηια) θαη ην ξηδηθό
ζύζηεκα ηνπ πιαηάλνπ ήηαλ νξαηό θαηά ηηο εξγαζίεο. Ρν θηήξην έρεη ππνζηεί εθ λένπ
δεκηέο ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ θαη από ηνλ ζεηζκό ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2019. Κε βάζε απηό
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ην ηζηνξηθό, πξνθύπηεη όηη ην ξηδηθό ζύζηεκα ηνπ δέλδξνπ έρεη πξν εηώλ θηάζεη ζε
κεγάιν βάζνο θαη άξα ππάξρεη πηζαλόηεηα λα είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ ζηαηηθόηεηα
ηνπ θηεξίνπ.
Γηα ηνπο άλσ ιόγνπο, πξνηείλεηαη ε θνπή ηνπ ελ ιόγσ δέλδξνπ θαη ε
απνκάθξπλζή ηνπ.
3. Ρελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΗΘΟΖΠ
ΘΙΗΚΑΘΑΠ» γηα ηελ θνπή ησλ σο άλσ δέλδξσλ, κε ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ αλάδνρε εηαηξεία ηεο
εξγαζίαο «ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΝΚΖΠ – ΘΙΑΓΔΚΑ ΓΔΛΓΟΥΛ».
ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ
Νκνθώλσο ηελ απόξξηςε
1. Ρεο ππ’ αξηζκ. πξση. 8676/30-04-2020 αίηεζεο ηνπ θ. Γξαθόπνπινπ Αζαλάζηνπ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ θνπθνπλαξηάο, ε νπνία θύεηαη επί
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ξαπαθιέζζα 26 (πεξηνρή Λεζίδα), ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα
Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηόηη, όπσο πξνέθπςε από ηνλ καθξνζθνπηθό έιεγρν ηεο
αξκόδηαο Δπηηξνπήο, δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη θνπήο ηνπ ελ ιόγσ δέλδξνπ.
Ξξνηείλεηαη ε θνπθνπλαξηά λα θιαδεπηεί θαη ε Ρερληθή πεξεζία λα επηζθεπάζεη ην
πεδνδξόκην, ζην ηκήκα ηνπ πνπ έρεη αλαζεθσζεί από ην δέλδξν.
2. Ρεο ππ’ αξηζκ. πξση. 2547/04-02-2021 αίηεζεο ηεο θ. Πνπιηώηε Ησάλλαο, κε ηελ
νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε δύν αηόκσλ βξαρπρηηώλσλ, νη νπνίνη θύνληαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Θαβαδέιια 4 θαη Θαβαδέιια 2, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο
Φηιαδέιθεηαο, δηόηη, όπσο πξνέθπςε από ηνλ καθξνζθνπηθό έιεγρν ηεο αξκόδηαο
Δπηηξνπήο, δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη θνπήο ησλ ελ ιόγσ δέλδξσλ.
Ξξνηείλεηαη νη βξαρπρίησλεο λα θιαδεπηνύλ, ζύκθσλα θαη κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο
ηεο πεξεζίαο Ξξαζίλνπ θαη ε Ρερληθή πεξεζία λα επηζθεπάζεη ην πεδνδξόκην, ζην
ηκήκα ηνπ πνπ έρεη αλαζεθσζεί από ηα δέλδξα.
Ρέινο σο πξνο ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2707/10-02-2022 αίηεζε ηνπ θ. Ραιθαλίδε
Σξήζηνπ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε δύν δέλδξσλ, ηα νπνία θύνληαη επί
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ρπάλσλ 5, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο,
έκπξνζζελ ηεο ξάκπαο θαζόδνπ πξνο ηνλ ππόγεην ρώξν ζηάζκεπζεο
λεναλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο επί νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ, ε αξκόδηα Δπηηξνπή,
κεηά από έιεγρν :
ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ
Νκνθώλσο ηελ έγθξηζε
α) Ρεο θνπήο ηνπ ελόο από ηα δύν δέλδξα (αθαθίαο), δηόηη εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε
ζηε ξάκπα θαζόδνπ νρεκάησλ ζηνλ ππόγεην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο
λεναλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο, ζηελ νδό Ρπάλσλ 5, ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα, θαη
β) Ρελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΗΘΟΖΠ
ΘΙΗΚΑΘΑΠ» γηα ηελ θνπή ηνπ σο άλσ δέλδξνπ (αθαθίαο), κε ππνβνιή ησλ
απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ αλάδνρε
εηαηξεία ηεο εξγαζίαο «ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΝΚΖΠ – ΘΙΑΓΔΚΑ ΓΔΛΓΟΥΛ».
Νκνθώλσο ηελ απόξξηςε
Ρεο θνπήο ηνπ έηεξνπ από ηα δύν δέλδξα (ειηάο), δηόηη δελ εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε
ζηε ξάκπα θαζόδνπ νρεκάησλ ζηνλ ππόγεην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο
λεναλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο, ζηελ νδό Ρπάλσλ 5, ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη
πξνηείλεηαη λα θιαδεπηεί ην ελ ιόγσ δέλδξν από ηελ πεξεζία Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ.
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Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Δ.Ξ.Ε. Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ Δ.Ξ.Ε. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Δ.Ξ.Ε.,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Ξξνέδξνπ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010
Ρελ ππ’ αξηζκ. 1/2003 Γαζηθή Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε
Ρν αξηζκ. 6549/1310/22.07.2003 απαληεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Ξνιενδνκίαο Λνκαξρίαο Αζελώλ
Ρν άξζξν 19 ηνπ Λ. 1577/1985 (ΓΝΘ)
Ρν άξζξν 24 ηεο .Α. 3046/304/89 ΞΔΣΥΓΔ
Ρν άξζξν 5 παξ. 2, 3 ηνπ Λ. 1979 ηνπ Θηηξηνδνκηθνύ Θαλνληζκνύ
Ρν άξζξν 75 ηνπ θώδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε
ην άξζξν 94 ηνπ Λ. 3852/2010
ππ’ αξηζκ. 46794/04.12.15 (ΑΓΑ: 6ΜΤΜ4653Ξ8-ΓΔΛ) έγγξαθν Γελ. Γ/λζεο
Ξνι/κίαο.
Ρν ππ’αξ. Ξξση. 1/22 Ξξαθηηθό Δπηηξνπήο εμέηαζεο αηηήκαηνο θνπήο
δέλδξσλ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ

Δγθξίλεη ην αίηεκα ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ θαη ην αξ. 1/22 Ξξαθηηθό
ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο γηα ηελ θνπή δέληξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ
σο εηζάγεηαη.
Ζ θνπή ηνπ δέλδξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ αλάδνρν.
H απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 17/2022
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
κε ηελ αξηζ. 17/2022 απόθαζε Δ.Ξ.Ε. ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.
Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη :




Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 παξ. 1 θαη 73 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»),
όπσο ηζρύνπλ
Ρελ αξηζ. 17/2022 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ
Ρν αξηζ. 1/2022 Ξξαθηηθό ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο κε ηηο αλαθεξόκελεο ζε
απηήλ δηαηάμεηο

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
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Δγθξίλεη ην ππνβιεζέλ κε ηελ αξηζ. 17/2022 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο
Εσήο αξηζ. 1/2022 Ξξαθηηθό-Δηζήγεζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ
θνπήο δέλδξσλ εληόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ηα
νπνία απνθαζίδεηαη:
Ζ έγθξηζε
1. Ρεο απηνςίαο ηεο πεξεζίαο Ξξαζίλνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα
απνκαθξπλζνύλ ηξία άηνκα πεύθσλ, ηα νπνία θύνληαη ζην παξηέξη ηνπ πεδνδξνκίνπ
επί ηεο νδνύ Ληθνιάνπ Ρξππηά, έμσ από ην 1ν Γπκλάζην – 1ν Ιύθεην, ζηε Γεκνηηθή
Δλόηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηόηη ηα ηξία ελ ιόγσ πεύθα, θαηόπηλ θαη ησλ αθξαίσλ
θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ηεο θαθνθαηξίαο «Διπίο» ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ, έρνπλ πάξεη
επηθίλδπλε θιίζε πξνο ηελ πιεπξά ηνπ δξόκνπ, πξάγκα πνπ εγθπκνλεί θηλδύλνπο γηα
ηνπο καζεηέο, ηνπο δηεξρόκελνπο πνιίηεο, θαζώο θαη γηα ηνπο πνιίηεο πνπ αλακέλνπλ
ζηε ζηάζε ησλ ιεσθνξεηαθώλ γξακκώλ 755 θαη 755Β, ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζεκείν
απηό.
Γηα ηνπο άλσ ιόγνπο, εγθξίλεηαη ε θνπή ησλ ελ ιόγσ δέλδξσλ θαη ε
απνκάθξπλζή ηνπο.
2. Ρεο ππ’ αξηζκ. πξση. 20544/21-09-2020 αίηεζεο ηεο θ. Κπόβε Θπξηαθήο, κε ηελ
νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ πιαηάλνπ, ην νπνίν θύεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ηθνλίνπ 6, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηόηη,
όπσο πξνέθπςε θαη από ηελ απηνςία :
α) Ξξόθεηηαη γηα δέλδξν ην νπνίν θύεηαη ζε πεδνδξόκην πιάηνπο κόλν 2 κέηξσλ,
δίπια ζην θξάζπεδν. Δμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ξηδηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ
αλαζεθσζεί νη πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, πξάγκα πνπ θαζηζηά επηθίλδπλε ηε δηέιεπζε
ησλ πεδώλ. Γηα ηνλ ίδην ιόγν ππάξρεη θαη ε πηζαλόηεηα πξόθιεζεο δεκηώλ ζηα
παξαθείκελα θξεάηηα ηεο Δ.Γ.Α.Ξ.
β) Ζ αλάπηπμε ηεο θόκεο ηνπ ελ ιόγσ δέλδξνπ θηάλεη ζηνπο εμώζηεο, θαζώο θαη
ζηηο θεξακνζθεπέο, ηόζν ηεο παξαθείκελεο, όζν θαη ηεο απέλαληη θαηνηθίαο, πξάγκα
πνπ εγθπκνλεί πηζαλνύο θηλδύλνπο.
γ) Ρα θιαδηά ηνπ δέλδξνπ εκπιέθνληαη ζε θαιώδηα ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ., ηα νπνία είλαη
κελ κνλσκέλα, αιιά δελ απνθιείεηαη ε επηθηλδπλόηεηα ζε θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Δπηπξνζζέησο, ζύκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε ηερληθή έθζεζε ηνπ πνιηηηθνύ
κεραληθνύ θ. Θσζηόπνπινπ Γεκεηξίνπ, ηελ νπνία έρεη θαηαζέζεη κε αίηεζή ηεο ζηνλ
Γήκν καο ε θ. Κπόβε Θπξηαθή, ηδηνθηήηξηα θαηνηθίαο ζηελ σο άλσ νδό, ην ελ ιόγσ
θηήξην είρε ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο ζην ζεηζκό ηεο Αζήλαο ην 1999, θαζώο θαη ζην
ζεηζκό ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2019. Γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ κεηά ηνλ πξώην ζεηζκό
ρξεηάζηεθε λα απνθαιπθζνύλ ηα ζεκέιηα (πέδηια) θαη ην ξηδηθό ζύζηεκα ηνπ
πιαηάλνπ ήηαλ νξαηό θαηά ηηο εξγαζίεο. Ρν θηήξην έρεη ππνζηεί εθ λένπ δεκηέο ζηελ
ηνηρνπνηία ηνπ θαη από ηνλ ζεηζκό ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2019. Κε βάζε απηό ην ηζηνξηθό,
πξνθύπηεη όηη ην ξηδηθό ζύζηεκα ηνπ δέλδξνπ έρεη πξν εηώλ θηάζεη ζε κεγάιν βάζνο
θαη άξα ππάξρεη πηζαλόηεηα λα είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ ζηαηηθόηεηα ηνπ θηεξίνπ.
Γηα ηνπο άλσ ιόγνπο, εγθξίλεηαη ε θνπή ηνπ ελ ιόγσ δέλδξνπ θαη ε απνκάθξπλζή
ηνπ.
3. Ρελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΗΘΟΖΠ
ΘΙΗΚΑΘΑΠ» γηα ηελ θνπή ησλ σο άλσ δέλδξσλ, κε ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ αλάδνρε εηαηξεία ηεο
εξγαζίαο «ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΝΚΖΠ – ΘΙΑΓΔΚΑ ΓΔΛΓΟΥΛ».
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Ζ απόξξηςε
1. Ρεο ππ’ αξηζκ. πξση. 8676/30-04-2020 αίηεζεο ηνπ θ. Γξαθόπνπινπ Αζαλάζηνπ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ θνπθνπλαξηάο, ε νπνία θύεηαη επί
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ξαπαθιέζζα 26 (πεξηνρή Λεζίδα), ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα
Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηόηη, όπσο πξνέθπςε από ηνλ καθξνζθνπηθό έιεγρν ηεο
αξκόδηαο Δπηηξνπήο, δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη θνπήο ηνπ ελ ιόγσ δέλδξνπ.
Ξξνηείλεηαη ε θνπθνπλαξηά λα θιαδεπηεί θαη ε Ρερληθή πεξεζία λα επηζθεπάζεη ην
πεδνδξόκην, ζην ηκήκα ηνπ πνπ έρεη αλαζεθσζεί από ην δέλδξν.
2. Ρεο ππ’ αξηζκ. πξση. 2547/04-02-2021 αίηεζεο ηεο θ. Πνπιηώηε Ησάλλαο, κε ηελ
νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε δύν αηόκσλ βξαρπρηηώλσλ, νη νπνίνη θύνληαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Θαβαδέιια 4 θαη Θαβαδέιια 2, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο
Φηιαδέιθεηαο, δηόηη, όπσο πξνέθπςε από ηνλ καθξνζθνπηθό έιεγρν ηεο αξκόδηαο
Δπηηξνπήο, δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη θνπήο ησλ ελ ιόγσ δέλδξσλ.
Ξξνηείλεηαη νη βξαρπρίησλεο λα θιαδεπηνύλ, ζύκθσλα θαη κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο
ηεο πεξεζίαο Ξξαζίλνπ θαη ε Ρερληθή πεξεζία λα επηζθεπάζεη ην πεδνδξόκην, ζην
ηκήκα ηνπ πνπ έρεη αλαζεθσζεί από ηα δέλδξα.
Ρέινο σο πξνο ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2707/10-02-2022 αίηεζε ηνπ θ. Ραιθαλίδε
Σξήζηνπ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε δύν δέλδξσλ, ηα νπνία θύνληαη επί
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ρπάλσλ 5, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο Φηιαδέιθεηαο,
έκπξνζζελ ηεο ξάκπαο θαζόδνπ πξνο ηνλ ππόγεην ρώξν ζηάζκεπζεο
λεναλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο επί νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ, απνθαζίδεηαη κεηά ηελ
εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο, κεηά από έιεγρν :
Ζ έγθξηζε
α) Ρεο θνπήο ηνπ ελόο από ηα δύν δέλδξα (αθαθίαο), δηόηη εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε
ζηε ξάκπα θαζόδνπ νρεκάησλ ζηνλ ππόγεην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο
λεναλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο, ζηελ νδό Ρπάλσλ 5, ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα, θαη
β) Ρελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΗΘΟΖΠ
ΘΙΗΚΑΘΑΠ» γηα ηελ θνπή ηνπ σο άλσ δέλδξνπ (αθαθίαο), κε ππνβνιή ησλ
απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ αλάδνρε
εηαηξεία ηεο εξγαζίαο «ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΝΚΖΠ – ΘΙΑΓΔΚΑ ΓΔΛΓΟΥΛ».
Ζ απόξξηςε
Ρεο θνπήο ηνπ έηεξνπ από ηα δύν δέλδξα (ειηάο), δηόηη δελ εκπνδίδεη ηελ πξόζβαζε
ζηε ξάκπα θαζόδνπ νρεκάησλ ζηνλ ππόγεην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο
λεναλεγεηξόκελεο νηθνδνκήο, ζηελ νδό Ρπάλσλ 5, ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη
πξνηείλεηαη λα θιαδεπηεί ην ελ ιόγσ δέλδξν από ηελ πεξεζία Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ.
γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξόκελνπο ζηελ αξηζ. 17/2022 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Ξνηόηεηαο Εσήο θαη ην αξηζ. 1/2022 Ξξαθηηθό-Δηζήγεζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ
εμέηαζε αηηεκάησλ γηα ηελ θνπή δέλδξσλ εληόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ
Δπηηξνπήο ιόγνπο.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 38/2022.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Γξαθείν Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Δ.Ξ.Ε.
Αληηδήκαξρν Ξξαζίλνπ
Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ
Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Δπηηξνπή εμέηαζεο αηηεκάησλ θνπήο δέληξσλ εληόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
ηνπ Γήκνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
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