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Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 16.3.2022
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 6/2022 ηνπ Γ.Π.
ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδόλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε αξηζ. 1/2021 θαη 2/2021 πξαθηηθώλ επηηξνπήο εμέηαζεο
αηηεκάηωλ θνπήο δέλδξωλ επί θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ ηνπ Γήκνπ, βάζεη ηωλ
αξηζ. 47/2021 θαη 11/2022 αληίζηνηρωλ απνθάζεωλ-εηζεγήζεωλ 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. 75 θαζώο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ
ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ) ζήκεξα ζηηο 16.3.2022,
εκέξα 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. 4998/11-3-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ.
Ξξόζθιεζεο 6/2022) 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 : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξόεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΑΘΑΛΑΗΟ ΙΔΘΘΑ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αζζελή Γξακκαηέα
ηνπ Γ.Π. θ. Η.Νπζηακπαζίδε) ζε όια ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. πιελ ηνπ 7νπ.
Ν Γξακκαηέαο : ΖΙΗΑ ΣΑΦΑ (ζην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.).
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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 31 παξόληεο
θαη 2 απόληεο, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο

Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο

2

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

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.



Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. ην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.
ζπδεηήζεθε, ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπ, σο ηειεπηαίν κεηαμύ ησλ ζεκάησλ
απηήο, ελώ θαηά ηα ινηπά ηεξήζεθε ε ζεηξά ησλ ζεκάησλ, όπσο απηά είραλ
εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Νη θ.θ. Θ.Κπίγαιεο θαη Η.Εαραξηάδεο πξνζήιζαλ ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.
 Νη θ..θ. Α.Ιέθθαο, Α.Γνύιαο θαη Η.Θαιακπόθεο απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Απνπζίεο :
Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Α.Θσλζηαληηλίδεο απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο
ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν θ. Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην 9ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.
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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
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..

9ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 9ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ηηο ππ΄αξηζκ. πξση. 27872/15-12-2021 θαη 3738/23-2-2022 θαη κε αξηζ.
47/2021 θαη 11/2022 αληίζηνηρεο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ
Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:
Θύξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη ,
Α)
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 5/2021 Ππλεδξίαζεο
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο
ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδόλαο

Αξηζ. Απόθαζεο : 47/2021

ΠΔΡΗΙΖΦΖ
“Έγθξηζε ή κε ηνπ 1/21 Ξξαθηηθνύ

Δπηηξνπήο εμέηαζεο
θνπήο δέλδξσλ."

αηηήκαηνο

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 16εΛνεκβξίνπ 2021, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 11:00
κεηά ηελ ππ΄ αξηζ. 24374/9.11.2021 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
2απόληεο, σο αθνινύζσο :
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ

1) Ησάλλεο Βνύξνο, Ξξόεδξνο
2)Θνπηζάθεο Κηραήι
3) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο

1) Γξεηδειηάο Σξήζηνο
2) ΓεσξγακιήοΙύζζαλδξνο
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4)Θαιακπόθεο Ησάλλεο
5) Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
6) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
7) Γαλάε Δύα Γθνύκα
Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο εηζεγνύκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο είπε:
Ζ Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ κε ην ππ’αξ. Ξξση. 20037/21-9-21 έγγξαθό ηεο
καο ελεκέξσζε γηα ηα εμήο:

ΞΟΑΘΡΗΘΝ 01/2021
ΔΘΘΔΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
Πήκεξα, 08 Πεπηεκβξίνπ 2021 , εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 11.00 π.κ., ζπλήιζε ζηα
Γξαθεία ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο ε Δπηηξνπή εμέηαζεο
αηηεκάησλ θνπήο δέληξσλ εληόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
1)
2)
3)

Γξακκέλνο Γεσξγ. Πππξίδσλ, Ξξόεδξνο.
Ξαπαδνπνύινπ Γεσξγία, ηαθηηθό κέινο
Γξακκέλνο Σαξηι. Πππξίδσλ, ηαθηηθό κέινο
Ξνπ νξίζζεθαλ κε :

1) Ρελ ππ’ αξηζκ. 289/2021 απόθαζε Γεκάξρνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο,
κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζκ. 567/2020 απόθαζε
Γεκάξρνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο θαη αλαζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή
γηα ηελ εμέηαζε θαη γλσκνδόηεζε επί πεξηπηώζεσλ θνπήο δέλδξσλ ζε
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. θαη
2) Ρελ 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 Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδόλαο.
Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γξακκέλνο Γ. Πππξίδσλ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο κε ζέκα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ππνβιεζείζαο πεξίπησζεο θνπήο δέλδξνπ.
Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γξακκέλνο Γ. Πππξίδσλ ζέηεη πξνο αμηνιόγεζε ππ’
όςηλ ηεο Δπηηξνπήο ην θάησζη ζέκα θαη εηζεγείηαη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο
γηα ηελ ππ’ αξηζκ. 6802/06.04.2021 αίηεζε ηνπ θ. Εηώγα Γεκεηξίνπ, κε ηελ νπνία
δεηά ηελ θνπή ελόο αηόκνπ πεύθνπ, ην νπνίν θύεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο Ι.
Γεθειείαο 96 & Θνξδειηνύ, ζηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηόηη,
ζύκθσλα κε όζα αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ ν αηηώλ, βξίζθεη επηθίλδπλν ην δέλδξν
γηα αηύρεκα.
Έρνληαο ππ’ όςηλ :
1.
Ρελ ππ’ αξηζκ. 1/2003 Γαζηθή Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε
2.
Ρν αξηζκ. 6549/1310/22.07.2003 απαληεηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Ξνιενδνκίαο Λνκαξρίαο Αζελώλ
3.
Ρε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 2 ηνπ Λ. 1337/1983
4.
Ρα άξζξα 967-968 ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα
5.
Ρν άξζξν 19 ηνπ Λ. 1577/1985 (ΓΝΘ)
6.
Ρν άξζξν 24 ηεο .Α. 3046/304/89 ΞΔΣΥΓΔ
7.
Ρν άξζξν 5 παξ. 2, 3 ηνπ Λ. 1979 ηνπ Θηηξηνδνκηθνύ Θαλνληζκνύ
8.
Ρν άξζξν 75 ηνπ θώδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην
άξζξν 94 ηνπ Λ. 3852/2010
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9.
Ρν ππ’ αξηζκ. 46794/04.12.’15 (ΑΓΑ 6ΜΤΜ4653Ξ8-ΓΔΛ) έγγξαθν Γελ. Γ/λζε
Ξνι/κίαο
ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ
Νκνθώλσο ηελ έγθξηζε
1.
Ρεο ππ’ αξηζκ. 6802/06.04.2021 αίηεζεο ηνπ θ. Εηώγα Γεκεηξίνπ, κε ηελ
νπνία δεηά ηελ θνπή ελόο αηόκνπ πεύθνπ, ην νπνίν θύεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο
Ι. Γεθειείαο 96 & Θνξδειηνύ, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηόηη,
όπσο πξνέθπςε θαη από ηελ απηνςία, πξάγκαηη πξόθεηηαη γηα έλα πεύθν κε κεγάιε
θιίζε θαη επίζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιόγσ απηήο ηεο θιίζεο ηνπ δέλδξνπ, ξσγκέο
ζηνλ καλδξόηνηρν ηνπ παξαθείκελνπ αθηλήηνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
ηελ πηώζε απηνύ.
2.
Ρελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο ‘‘ Έγθξηζεο εξγαζηώλ κηθξήο
θιίκαθαο ’’ γηα ηελ θνπή ηνπ σο άλσ δέλδξνπ, κε ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ εηαηξεία ‘‘Γελλάηνο
Θενθάλεο, Γεσπόλνο–Δξγνιήπηεο ΔΓΔ’’, αλάδνρν ηεο εξγαζίαο ‘‘Γηακόξθσζε θόκεο
– θιάδεκα δέλδξσλ’’, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 20627/12-7-2019
Ππκθσλεηηθό (άξζξν 7ν).
Ζ θνπή ηνπ δέλδξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ αλάδνρν..
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 θ. Γθνύκα δήισζε «παξώλ» θαη ν θ. Θαιακπόθεο δήισζε όηη απέρεη.
Ζ Δ.Ξ.Ε., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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)
6. Ρν άξζξν 24 ηεο .Α. 3046/304/89 ΞΔΣΥΓΔ
7. Ρν άξζξν 5 παξ. 2, 3 ηνπ Λ. 1979 ηνπ Θηηξηνδνκηθνύ Θαλνληζκνύ
8. Ρν άξζξν 75 ηνπ θώδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ, όπσο ζπκπιεξώζεθε
κε ην άξζξν 94 ηνπ Λ. 3852/2010
9. Ρν ππ’ αξηζκ. 46794/04.12.’15 (ΑΓΑ 6ΜΤΜ4653Ξ8-ΓΔΛ) έγγξαθν Γελ.
Γ/λζε Ξνι/κίαο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ

Δγθξίλεη ην αίηεκα ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ θαη ην αξ. 1/21 Ξξαθηηθό
ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο γηα ηελ θνπή δέληξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα απνθαζίδεη:
1.
ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 6802/06.04.2021 αίηεζεο ηνπ θ. Εηώγα Γεκεηξίνπ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελόο αηόκνπ πεύθνπ, ην νπνίν θύεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο
Ι. Γεθειείαο 96 & Θνξδειηνύ, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Λέαο
Φηιαδέιθεηαο, δηόηη, όπσο πξνέθπςε θαη από ηελ απηνςία, πξάγκαηη πξόθεηηαη γηα
έλα πεύθν κε κεγάιε θιίζε θαη επίζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιόγσ απηήο ηεο θιίζεο
ηνπ δέλδξνπ, ξσγκέο ζηνλ καλδξόηνηρν ηνπ παξαθείκελνπ αθηλήηνπ, πξάγκα πνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ πηώζε απηνύ.
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2.
Ρελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο ‘‘ Έγθξηζεο εξγαζηώλ κηθξήο
θιίκαθαο ’’ γηα ηελ θνπή ηνπ σο άλσ δέλδξνπ, κε ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ εηαηξεία ‘‘Γελλάηνο
Θενθάλεο, Γεσπόλνο–Δξγνιήπηεο ΔΓΔ’’, αλάδνρν ηεο εξγαζίαο ‘‘Γηακόξθσζε θόκεο
– θιάδεκα δέλδξσλ’’, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 20627/12-7-2019
Ππκθσλεηηθό (άξζξν 7ν).
Ζ θνπή ηνπ δέλδξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ αλάδνρν.
H απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 47/2021
Β)
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 1/2022 Ππλεδξίαζεο
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο
ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδόλαο

Αξηζ. Απόθαζεο : 11/2022

ΠΔΡΗΙΖΦΖ
“Έγθξηζε ή κε ηνπ 2/21 Ξξαθηηθνύ

Δπηηξνπήο εμέηαζεο
θνπήο δέλδξσλ."

αηηήκαηνο

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 11εΦεβξνπαξίνπ 2022, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα
11:30 κεηά ηελ ππ΄ αξηζ. 1215/20.1.2022 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 5 ηαθηηθά κέιε θαη
4απόληεο, σο αθνινύζσο :
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ

1) Ησάλλεο Βνύξνο, Ξξόεδξνο
2)Θνπηζάθεο Κηραήι
3) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
4) Θαξαβίαο Γεώξγηνο
5) ΓεσξγακιήοΙύζζαλδξνο

1) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
2) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
3) Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
4) Αλαληάδεο Ληθόιανο

Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο εηζεγνύκελνο ην 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο είπε:
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Ζ Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ κε ην ππ’αξ. Ξξση. 25969/26-11-21 έγγξαθό
ηεο καο ελεκέξσζε γηα ηα εμήο:

ΞΟΑΘΡΗΘΝ 02/2021
ΔΘΘΔΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
Πήκεξα, 12 Λνεκβξίνπ 2021, εκέξα Ξαξαζθεπή 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)

Γξακκέλνο Γεσξγ. Πππξίδσλ, Ξξόεδξνο,
Ξαπαδνπνύινπ Γεσξγία, ηαθηηθό κέινο
Γξακκέλνο Σαξηι. Πππξίδσλ, ηαθηηθό κέινο
πνπ νξίζζεθαλ κε :

Α) ηελ ππ’ αξηζκ. 289/2021 απόθαζε Γεκάξρνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζκ. 567/2020 απόθαζε Γεκάξρνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο θαη αλαζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή γηα ηελ
εμέηαζε θαη γλσκνδόηεζε επί πεξηπηώζεσλ θνπήο δέλδξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο Γ.Λ.Φ. - Λ.Σ., 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 Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδόλαο.
Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γξακκέλνο Πππξίδσλ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο κε ζέκα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζεηζώλ πεξηπηώζεσλ θνπήο
δέλδξσλ.
Ν Ξξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Γξακκέλνο Γ. Πππξίδσλ ζέηεη πξνο αμηνιόγεζε
ππ’ όςηλ ηεο Δπηηξνπήο ηα θάησζη ζέκαηα θαη εηζεγείηαη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε
απόθαζεο γηα :
1.
Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1368/21.01.2021 αίηεζε ηνπ θ. Πηακαηάθε Θεκηζηνθιή,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ πεύθνπ, ην νπνίν θύεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Γεθειείαο 78, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Λέαο Σαιθεδόλαο.
2.
Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 23188/25.10.2021 αίηεζε ηεο θ. Ιπθνύδε Αηθαηεξίλεο,
κε ηελ νπνία νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ βξίζθεηαη επί
ηεο νδνύ Ξεξηθιένπο 56 ζηε Λέα Σαιθεδόλα, δεηνύλ ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ
βξαρπρίησλα, ν νπνίνο θύεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο παξαπάλσ νδνύ, ζηε
Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Λέαο Σαιθεδόλαο.
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 (ΓΝΘ).
•
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.
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ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ
Νκνθώλσο ηελ έγθξηζε
1. Ρεο ππ’ αξηζκ. πξση. 1368/21.01.2021 αίηεζεο ηνπ θ. Πηακαηάθε Θεκηζηνθιή, κε
ηελ νπνία δεηά ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ πεύθνπ, ην νπνίν θύεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Γεθειείαο 78, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Λέαο Σαιθεδόλαο,
δηόηη, όπσο πξνέθπςε θαη από ηελ απηνςία, πξόθεηηαη γηα πεύθν ύςνπο 12-15 κέηξσλ
θαη πεξηκέηξνπ 1,00-1,50 κ., ζην νπνίν παξαηεξήζεθε απνθινίσζε ζε εθηεηακέλε
επηθάλεηα ηνπ θνξκνύ ηνπ. Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ εθηεηακέλεο ξσγκέο ζηνλ θνξκό
ηνπ δέλδξνπ θαη έρεη πάξεη θαη επηθίλδπλε θιίζε, πξάγκαηα πνπ ην θαζηζηνύλ
επηθίλδπλν, ηόζν γηα ηνπο δηεξρόκελνπο πνιίηεο, όζν θαη γηα ην δίθηπν ησλ ηξόιετ θαη
ηα δηεξρόκελα θαη ζηαζκεπκέλα νρήκαηα, ζε πεξίπησζε πηώζεο ηνπ.
2. Ρεο ππ’ αξηζκ. πξση. 23188/25.10.2021 αίηεζεο ηεο θ. Ιπθνύδε Αηθαηεξίλεο, κε
ηελ νπνία νη ηδηνθηήηεο ησλ δηακεξηζκάησλ ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ βξίζθεηαη επί ηεο
νδνύ Ξεξηθιένπο 56 ζηε Λέα Σαιθεδόλα δεηνύλ ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ
βξαρπρίησλα, ν νπνίνο θύεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο άλσ νδνύ, ζηε Γεκνηηθή
Δλόηεηα ηεο Λέαο Σαιθεδόλαο, δηόηη, όπσο πξνέθπςε θαη από ηελ απηνςία, πξόθεηηαη
γηα δέλδξν ην νπνίν θύεηαη ζε ζηελό πεδνδξόκην θαη κε ηελ αλάπηπμή ηνπ έρεη
πξνθαιέζεη ηα εμήο ζνβαξά πξνβιήκαηα :
α) Έρεη αλαζεθώζεη ηηο πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ.
β) Έρεη αλαζεθώζεη κέξνο ηεο ξάκπαο εηζόδνπ ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο
πνιπθαηνηθίαο θαη εκπνδίδεηαη έηζη ε είζνδνο θαη ε έμνδνο ησλ νρεκάησλ.
γ) Δθάπηεηαη ζηνπο κεηξεηέο ηεο Δ.Γ.Α.Ξ. θαη ηνπο έρεη ελ κέξεη αλαζεθώζεη, κε
ζνβαξή πηζαλόηεηα ζην άκεζν κέιινλ λα δεκηνπξγεζεί πξόβιεκα πδξνδόηεζεο ζην
θηήξην.
δ) Κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ ιόγσ δέλδξνπ θαη ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπ, εκπνδίδεηαη ε
δηέιεπζε πεδώλ θαη ηδίσο ΑκεΑ κε αλαπεξηθά ακαμίδηα.
3. Ρελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΗΘΟΖΠ
ΘΙΗΚΑΘΑΠ» γηα ηηο θνπέο ησλ σο άλσ δέλδξσλ, κε ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ εηαηξεία «ΓΔΛΛΑΡΝΠ
ΘΔΝΦΑΛΖΠ, ΓΔΥΞΝΛΝΠ–ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ ΔΓΔ», αλάδνρν ηεο εξγαζίαο «ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ
ΘΝΚΖΠ – ΘΙΑΓΔΚΑ ΓΔΛΓΟΥΛ», όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 20627/127-2019 Ππκθσλεηηθό (άξζξν 7ν).
Νη θνπέο ησλ δέλδξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από ηνλ αλάδνρν.
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., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
1.
2.
3.
4.

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
5. Ρν άξζξν 19 ηνπ Λ. 1577/1985 (ΓΝΘ)
6. Ρν άξζξν 24 ηεο .Α. 3046/304/89 ΞΔΣΥΓΔ
7. Ρν άξζξν 5 παξ. 2, 3 ηνπ Λ. 1979 ηνπ Θηηξηνδνκηθνύ Θαλνληζκνύ
8. Ρν άξζξν 75 ηνπ θώδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε
ην άξζξν 94 ηνπ Λ. 3852/2010
9. ππ’ αξηζκ. 46794/04.12.15 (ΑΓΑ: 6ΜΤΜ4653Ξ8-ΓΔΛ) έγγξαθν Γελ. Γ/λζεο
Ξνι/κίαο.
10. Ρν ππ’αξ. Ξξση. 2/21 Ξξαθηηθό Δπηηξνπήο εμέηαζεο αηηήκαηνο θνπήο
δέλδξσλ.
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Δγθξίλεη ην αίηεκα ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ θαη ην αξ. 2/21 Ξξαθηηθό
ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο γηα ηελ θνπή δέληξσλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα απνθαζίδεη:
1.

ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ πεύθνπ, ην νπνίν θύεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Γεθειείαο 78, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Λέαο
Σαιθεδόλαο
2.
ηελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ βξαρπρίησλα, ν νπνίνο θύεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ξεξηθιένπο 56, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Λέαο
Σαιθεδόλαο,
3.
Ρελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΗΘΟΖΠ
ΘΙΗΚΑΘΑΠ» γηα ηηο θνπέο ησλ σο άλσ δέλδξσλ, κε ππνβνιή ησλ
απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ
εηαηξεία «ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ, ΓΔΥΞΝΛΝΠ–ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ ΔΓΔ»,
αλάδνρν ηεο εξγαζίαο «ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΝΚΖΠ – ΘΙΑΓΔΚΑ ΓΔΛΓΟΥΛ»,
όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 20627/12-7-2019 Ππκθσλεηηθό
(άξζξν 7ν).
Ζ θνπή ηνπ δέλδξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ αλάδνρν.
H απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 11/2022
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 ηηο αξηζ. 47/2021 θαη 11/2022 απνθάζεηο Δ.Ξ.Ε. ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ
Πώκαηνο.
Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο ππνβιεζείζεο εηζεγήζεηο, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη :




Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 παξ. 1 θαη 73 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»),
όπσο ηζρύνπλ
Ρηο αξηζ. 47/2021 θαη 11/2022 απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο
ηνπ Γήκνπ
Ρα αξηζ. 1/2021 θαη 2/2021 Ξξαθηηθά ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο κε ηηο
αλαθεξόκελεο ζε απηά δηαηάμεηο

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Δγθξίλεη ηα ππνβιεζέληα κε ηηο αξηζ. 47/2021 θαη 11/2022 απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 1/2021 θαη 2/2021 αληίζηνηρα ΞξαθηηθάΔηζεγήζεηο ηεο αξκόδηαο γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ θνπήο δέλδξσλ εληόο
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Δπηηξνπήο θαη εηδηθόηεξα απνθαζίδεη :
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Α)
1.
Ρελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. 6802/06.04.2021 αίηεζεο ηνπ θ. Εηώγα
Γεκεηξίνπ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελόο αηόκνπ πεύθνπ, ην νπνίν θύεηαη επί
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο
Ι. Γεθειείαο 96 & Θνξδειηνύ, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο
Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηόηη, όπσο πξνέθπςε θαη από ηελ απηνςία, πξάγκαηη πξόθεηηαη
γηα έλα πεύθν κε κεγάιε θιίζε θαη επίζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιόγσ απηήο ηεο θιίζεο
ηνπ δέλδξνπ, ξσγκέο ζηνλ καλδξόηνηρν ηνπ παξαθείκελνπ αθηλήηνπ, πξάγκα πνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ πηώζε απηνύ.
2.
Ρελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο ‘‘ Έγθξηζεο εξγαζηώλ κηθξήο
θιίκαθαο ’’ γηα ηελ θνπή ηνπ σο άλσ δέλδξνπ, κε ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ εηαηξεία ‘‘Γελλάηνο
Θενθάλεο, Γεσπόλνο–Δξγνιήπηεο ΔΓΔ’’, αλάδνρν ηεο εξγαζίαο ‘‘Γηακόξθσζε θόκεο
– θιάδεκα δέλδξσλ’’, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 20627/12-7-2019
Ππκθσλεηηθό (άξζξν 7ν).
Ζ θνπή ηνπ δέλδξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ αλάδνρν.
Β)
1.

Ρελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ πεύθνπ, ην νπνίν θύεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Γεθειείαο 78, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Λέαο
Σαιθεδόλαο.

2.

Ρελ απνκάθξπλζε ελόο αηόκνπ βξαρπρίησλα, ν νπνίνο θύεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Ξεξηθιένπο 56, ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα ηεο Λέαο
Σαιθεδόλαο

3.

Σελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ
ΚΗΘΟΖΠ ΘΙΗΚΑΘΑΠ» γηα ηηο θνπέο ησλ σο άλσ δέλδξσλ, κε ππνβνιή ησλ
απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ
εηαηξεία «ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ, ΓΔΥΞΝΛΝΠ–ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ ΔΓΔ»,
αλάδνρν ηεο εξγαζίαο «ΓΗΑΚΝΟΦΥΠΖ ΘΝΚΖΠ – ΘΙΑΓΔΚΑ ΓΔΛΓΟΥΛ»,
όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 20627/12-7-2019 Ππκθσλεηηθό
(άξζξν 7ν).

Ζ θνπή ηνπ δέλδξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ αλάδνρν.

γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξόκελνπο ζηηο αξηζ. 47/2021 θαη 11/2022 απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο θαη ηα αξηζ. 1/2021 θαη 2/2021 αληίζηνηρα ΞξαθηηθάΔηζεγήζεηο ηεο αξκόδηαο γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ γηα ηελ θνπή δέλδξσλ εληόο
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Δπηηξνπήο ιόγνπο.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 28/2022.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΑΘΖΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΑΘΑΛΑΗΟ ΙΔΘΘΑ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία
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Δζωηεξηθή 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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