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Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 7.4.2021
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 4/2021 ηνπ Γ.Π.
ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


lissandrosgeorgamlis@gmail.com

ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε αξηζ. 2/2020 θαη 3/2020 πξαθηηθώλ επηηξνπήο εμέηαζεο
αηηεκάησλ θνπήο δέλδξσλ επί θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ, βάζεη ησλ
αξηζ. 6/2021 θαη 7/2021 αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ-εηζεγήζεσλ ηεο Δ.Π.Ε.».
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1
ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 38 θαζψο θαη
ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο
7.4.2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 6612/2-42021 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 5/2021) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ.
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»).

O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ
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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 Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ ΟΙΟΗ
παξφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο

ΟΤΓΔΗ
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Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, φζν θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν θ. Λ.Αλαληάδεο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

 Ζ θ. Δ.Ξαπαινπθά θαη ν θ. Π.Θνζθνιέηνο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε
ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 2ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ..
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2ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 2ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ηηο ππ΄αξηζκ. πξση. 6268/29-3-2021 (Νξζή Δπαλάιεςε) θαη 6269/29-3-2021
θαη κε αξηζ. 6/2021 θαη 7/2021 αληίζηνηρεο Απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ,
Α)
Απφ ην Ξξαθηηθφ ηεο αξηζ. 1/2021 Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο –Λ. Σαιθεδφλαο
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΖ :6/21
ΠΔΡΗΙΖΦΖ
Έγθξηζε
ή
κε
2νπ
/20
πξαθηηθνύ επηηξνπήο εμέηαζεο
αηηεκάησλ θνπήο δέληξσλ
εληόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ.
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ηελ 26ε Ηαλνπαξίνπ 2021, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 11:00
ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Σαιθεδφλαο, ε νπνία δηεμήρζε δηά ηειεδηάζθεςεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο epresence.gov.gr, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 133 θαζψο θαη ησλ
πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ,) κεηά ηελ ππ΄ αξηζ.
1295/20.1.2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηήο θνπ Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ
επηδφζεθε λφκηκα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.75 ηνπ Λ. 3852/2010.
Πηε Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, ηεξψληαο
ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηήο, ε θα Οσκαλνχ Αλζή, κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα
(9) κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ήηαλ παξφληα 7 ηαθηηθά κέιε, θαη 2
απφληεο, σο αθνινχζσο :
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1) Ησάλλεο Βνχξνο, Ξξφεδξνο
2) Ιέθθαο Αζαλάζηνο
3) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
4) Θαιακπφθεο Ησάλλεο
5) Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
6) Γξακκέλνο Πππξίδσλ
7)Κηραήι Θνπηζάθεο

ΑΞΝΛΡΔΠ
1) Γαλάε – Δχα Γθνχκα
2) Γξεηδειηάο Σξήζηνο

4

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο είπε:
Ζ Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ κε ην ππ. αξ. 15754/20-7-20 έγγξαθφ ηεο,
καο θαιεί λα πξνβνχκε ζε ιήςε απφθαζεο θαη ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ θνπήο
δέληξσλ εληφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Γηα ελεκέξσζε ε δηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ καο γλσξίδεη ηα θάησζη:

ΔΘΘΔΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Πήκεξα, 1 Γεθεκβίνπ 2020, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 11 π.κ., ζπλήιζε ζηα Γξαθεία
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, ε Δπηηξνπή εμέηαζεο θαη
γλσκνδφηεζεο επί πεξηπηψζεσλ θνπήο δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ
Γήκνπ, απνηεινχκελε απφ ηνπο:
1) Πππξίδσλα Γξακκέλν, σο Ξξφεδξν,
2) Γεσξγία Ξαπαδνπνχινπ, σο ηαθηηθφ κέινο,
3) Αγγειηθή Γθνληφξα, σο ηαθηηθφ κέινο,
πνπ νξίζζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 567/2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηελ
ππ’ αξηζκφλ 111/2020 Απφθαζε Γ.Π. ε νπνία
ηξνπνπνίεζε ηελ ππ’ αξηζκφλ 204/2019 Απφθαζε Γ.Π ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Σαιθεδφλαο.
Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Πππξίδσλαο Γξακκέλνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο κε ζέκα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πεξηπηψζεσλ θνπήο
δέληξσλ.
Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Πππξίδσλαο Γξακκέλνο, ζέηεη πξνο αμηνιφγεζε ππ’ φςε
ηεο Δπηηξνπήο ην παξαθάησ ζέκα θαη εηζεγείηαη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο:
Ρελ ππ’ αξηζκ. 21260/16-7-2019 αίηεζε ηνπ θ. ΣΑΗΡΝΓΙΝ ΙΔΥΛΗΓΑ, κε ηελ νπνία
δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ επθαιχπηνπ, ν νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο
νδνχ Καηάλδξνπ 82-84, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηφηη
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ, έρνπλ αλπςσζεί νη πιάθεο ηνπ
πεδνδξνκίνπ, νη ξίδεο ηνπ δέλδξνπ θξάδνπλ ην θξεάηην απνρέηεπζεο ηεο φκνξεο
πνιπθαηνηθίαο, θαζψο θαη νη ξίδεο ηνπ δέλδξνπ απιψλνληαη πξνο ηα ξνιφγηα ηεο
ΔΓΑΞ.
Ρελ ππ’ αξηζκ. 24697/02-09-2019 αίηεζε ηνπ ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ
ΖΙΗΘΗΥΚΔΛΥΛ (Θ.Ζ.Φ.Ζ.), κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ βξαρπρήησλα, ν
νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Ξαπάγνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ
Πνθνχιε, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηφηη φπσο επηθαιείηαη ζηελ
αίηεζή ηνπ, έρεη ζεθψζεη ηηο πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ δίπια ζηε ξάκπα αλαπήξσλ.
Ρελ ππ’ αξηζκ. 28067/09-10-2019 αίηεζε ηεο θ. ΑΟΑΒΑΛΡΗΛΝ - ΘΑΟΙΑΡΝ ΚΑΟΗΑΠ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ πεχθνπ, ην νπνίν θχεηαη επί ηεο νδνχ
Ξινπηάξρνπ 62, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηφηη φπσο
επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηεο, κε ηνλ αέξα ην δέλδξν πέθηεη ζηηο ηδακαξίεο ηνπ
αθηλήηνπ θαη έρνπλ αλαζεθσζεί νη πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ.
Ρελ ππ’ αξηζκ. 26622/23-09-2019, αίηεζε ηνπ θ. ΘΑΟΑΚΞΑΡΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ, κε ηελ
νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ιεχθαο, ε νπνία θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο
νδνχ Καηάλδξνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Γαβάθε 26, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο
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Λέαο Φηιαδέιθεηαο, δηφηη φπσο επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή ηνπ, ην δέλδξν είλαη
επηθίλδπλν, νη ξίδεο έρνπλ ζπάζεη ηα θξεάηηα .
Ρελ ππ’ αξηζκ. 31903/18-11-2019 αίηεζε ηεο θ. ΣΑΟΑΠ ΘΑΟΑΚΞΗΛΖ, δηαρεηξίζηξηαο
ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Σαλίσλ 4 & Κνλεκβαζίαο, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο
Φηιαδέιθεηαο, κε ηελ νπνία δεηά ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηε ζπκβνιή
ησλ νδψλ Σαλίσλ 4 θαη Κνλεκβαζίαο, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ. Φηιαδέιθεηαο,
δηφηη ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ δέλδξσλ έρεη πξνθαιέζεη θζνξέο ζην πεδνδξφκην θαη
θνβνχληαη γηα ελδερφκελεο θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ΔΓΑΞ.
Έρνληαο ππφςε:
Ρελ ππ’ αξηζκ. 1/2003 Γαζηθή Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε
Ρν ππ’ αξηζκ. 6549/1310/22-07-2003 απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξνιενδνκίαο
Λνκαξρίαο Αζελψλ
Ρε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 40 παξ.2 ηνπ Λ. 1337/1983
Ρα άξζξα 967-968 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα
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 Θηηξηνδνκηθνχ Θαλνληζκνχ
Ρν άξζξν 75 ηνπ θψδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 94
ηνπ Λ. 3852/2010
Ρν ππ΄αξηζκ. 46794/4-12-15 ( ΑΓΑ 6ΜΤΜ4653Ξ8-ΓΔΛ) έγγξαθν Γελ. Γ/λζε
Ξνιενδνκίαο

ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ
Νκνθψλσο ηελ απφξξηςε
Ρεο ππ’ αξηζκ. 21260/16-07-2019 αίηεζεο ηνπ θ. ΣΑΗΡΝΓΙΝ ΙΔΥΛΗΓΑ, κε ηελ νπνία
δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ επθαιχπηνπ, ν νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο
νδνχ Καηάλδξνπ 82-84, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Απφ ηελ
απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ επθάιππην χςνπο 13 κέηξσλ πεξίπνπ θαη
κε δηάκεηξν θνξκνχ πεξίπνπ 1,5 κέηξν. Έρνπλ αλαζεθσζεί νη πιάθεο πεξηθεξεηαθά
ηνπ ιάθθνπ θχηεπζεο ηνπ δέλδξνπ, δηφηη ν ρψξνο αλάπηπμεο ηνπ δέλδξνπ δελ είλαη
επαξθήο. Θα πξέπεη λα γίλεη ηνπηθά απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ αθήλνληαο ηνλ
απαξαίηεην ρψξν γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ δέλδξνπ. Ρν ζπγθεθξηκέλν δέλδξν
θιαδεχεηαη απφ ηελ πεξεζία πξαζίλνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ
λα αξζεί ν θίλδπλνο απφ πηψζε θιάδσλ. Αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηα θξεάηηα ζα πξέπεη λα επηιπζεί κε ηερληθέο εξγαζίεο. Υο εθ ηνχηνπ
δελ πξνθχπηεη, επί ηνπ παξφληνο, ιφγνο θνπήο ηνπ δέλδξνπ.
Ρεο ππ’ αξηζκ. 28067/09-10-2019, αίηεζε ηεο θ. ΑΟΑΒΑΛΡΗΛΝ-ΘΑΟΙΑΡΝ ΚΑΟΗΑΠ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ πεχθνπ, ην νπνίν θχεηαη επί ηεο νδνχ
Ξινπηάξρνπ 62, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Απφ ηελ απηνςία
πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλα πεχθν χςνπο πεξίπνπ 15 κέηξσλ, επζπηελνχο, κε
ζπκκεηξηθή θφκε. Ζ θφκε ηνπ δέλδξνπ έρεη πεξηνξηζηεί κε θιάδεκα ηα πξνεγνχκελα
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έηε. Ξαξαηεξήζεθε κηα αλχςσζε ζε θάπνηεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ, νη νπνίεο ζα
απνθαηαζηαζνχλ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ
δηελεξγήζεθε , δελ πξνθχπηεη ιφγνο θνπήο ηνπ ελ ιφγσ δέλδξνπ. Υο εθ ηνχηνπ δελ
εγθξίλεηαη ε θνπή ηνπ.
Ρεο ππ’ αξηζκ. 26622/23-09-2019, αίηεζεο ηνπ θ. ΘΑΟΑΚΞΑΡΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ, κε ηελ
νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ιεχθαο ( θαβάθη ), ε νπνία θχεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Καηάλδξνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Γαβάθε 26, ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη
γηα έλα δέλδξν πεξίπνπ 10 κέηξσλ, κε επζπηελή θνξκφ. Ρν ελ ιφγσ δέλδξν
θιαδεχεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ.
Αλ θαη πξαθηηθά δελ ππάξρεη ιάθθνο θχηεπζεο, δελ έρεη δεκηνπξγήζεη θζνξέο ζην
πεδνδξφκην. Απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε δελ πξνθχπηεη ιφγνο
θνπήο ηνπ δέλδξνπ. Υο εθ ηνχηνπ δελ εγθξίλεηαη ε θνπή ηνπ.
Ρεο ππ’ αξηζκ. 13416/07-05-2019 αίηεζεο ηνπ θ. Θαιχβα Ξαχινπ, κε ηελ νπνία δεηά
ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ειηάο, ε νπνία θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ
Ληθεθφξνπ Καλδειαξά 305, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Όπσο
πξνέθπςε απφ ηελ απηνςία πξφθεηηαη γηα έλα άηνκν ειηάο, πνπ θχεηαη ζε πεδνδξφκην
πιάηνπο 2,5κέηξσλ. Απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ
πξνθχπηεη ην δέλδξν λα παξνπζηάδεη θάπνην πξφβιεκα απφ θπηνυγεηνλνκηθή άπνςε,
νχηε λα πξνμελεί θζνξέο ή δπζιεηηνπξγίεο ζε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο. Υο εθ ηνχηνπ
δελ εγθξίλεηαη ε θνπή ηεο ειηάο.

ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ
Νκνθψλσο ηελ έγθξηζε
Ρεο ππ’ αξηζκ. 24697/02-09-2019 αίηεζεο ηνπ ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ
ΖΙΗΘΗΥΚΔΛΥΛ (Θ.Ζ.Φ.Ζ.), κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ βξαρπρήησλα, ν
νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Ξαπάγνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ
Πνθνχιε, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Ρν δέλδξν είρε πξάγκαηη
αλαζεθψζεη επηθίλδπλα ηηο πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Πην ζεκείν έγηλαλ εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίνπ θαηά ηηο νπνίεο φκσο θφπεθαλ ζεκαληηθέο ζηεξηθηηθέο
ξίδεο κεγάιεο δηαηνκήο. Ρν δέλδξν ήδε παξνπζίαδε κηα θιίζε πξνο ηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν ηνπ Θ.Ζ.Φ.Ζ. θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζνβαξή βιάβε πνπ ππέζηε θαηά ηηο
εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, θξίλεηαη επηθίλδπλν. Υο εθ ηνχηνπ
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θνπή απηνχ.
Ρεο ππ’ αξηζκ. 31903/18-11-2019 αίηεζεο ησλ ελνίθσλ ηεο πνιπθαηνηθίαο ζηε
ζπκβνιή ησλ νδψλ Σαλίσλ 4 θαη Κνλεκβαζίαο. Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο ζα
πξέπεη λα θνπνχλ ηξεηο βξαρπρήησλεο (φπσο θαίλνληαη ζηηο επηζπλαπηφκελεο
θσηνγξαθίεο). Ν 1νο βξαρπρήησλαο είλαη ζε επαθή κε ηα ξνιφγηα ηεο ΔΓΑΞ, έρεη
πξνθαιέζεη ξεγκάησζε ησλ παξαθείκελσλ ηζηκέλησλ. Ρν δέλδξν παξνπζηάδεη κηα
ζεκαληηθή θιίζε σο πξνο ην νδφζηξσκα θαη θαηά κήθνπο ηνπ θνξκνχ ηνπ
παξαηεξνχληαη έληνλεο ξεγκαηψζεηο. Ν 2νο βξαρπρήησλαο επίζεο είλαη ζε επαθή κε
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θξεάηην θαη παξαηεξείηαη φηη έρεη ζεθψζεη ην παξαθείκελν θξεάηην. Ν 3νο
βξαρπρήησλαο παξνπζηάδεη ζήςε ζηε πξψηε θχξηα δηράια ηνπ θνξκνχ, κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο λα απνθνιιεζεί απφ ην δέλδξν ν έλαο εθ ησλ δχν
θχξησλ βξαρηφλσλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θνπή ησλ
ηξηψλ αηφκσλ βξαρπρήησλα. Ξξφθεηηαη γηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο βξαρπρήησλεο
θηλνχκελνη απφ ηελ νδφ Κνλεκβαζίαο πξνο ηελ νδφ Σαλίσλ, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα
ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
Ρελ εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΗΘΟΖΠ ΘΙΗΚΑΘΑΠ»
γηα ηελ θνπή ησλ σο άλσ δέλδξσλ κε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειψλ, ζηελ εηαηξεία ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ,
ΓΔΥΞΝΛΝΠ – ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ Δ.Γ.Δ., αλάδνρν ηεο εξγαζίαο «Α. Γηακφξθσζε θφκεο –
θιάδεκα δέλδξσλ Β. Αθαίξεζε μεξψλ θιάδσλ – δέλδξσλ Άιζνπο», φπσο απηή
πεξηγξάθεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 20627/12-07-2019 ζπκθσλεηηθφ (άξζξν 7ν). Ζ θνπή
ησλ δέλδξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν .
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Δ.Ξ.Ε. ζηε ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Δ.Ξ.Ε. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πην ζεκείν απηφ ν θ. Αζαλαζφπνπινο ηνπνζεηήζεθε ιέγνληαο φηη δηαθσλεί κε ηελ
θνπή δέληξνπ ζηελ νδφ Ξινπηάξρνπ θαη ζηελ νδφ Καηάλδξνπ.
Ζ Δ.Ξ.Ε. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα παξαπάλσ:
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ην αίηεκα ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ θαη ην αξ.
2/20 Πξαθηηθό ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο
γηα ηελ θνπή δέληξσλ ζε
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απνθαζίδεη:
1.
Ρεο ππ’ αξηζκ. 24697/02-09-2019 αίηεζεο ηνπ ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ
ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΖΙΗΘΗΥΚΔΛΥΛ (Θ.Ζ.Φ.Ζ.), κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ
βξαρπρήησλα, ν νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Ξαπάγνπ ζηε ζπκβνιή
ηεο κε ηελ νδφ Πνθνχιε, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Ρν δέλδξν
είρε πξάγκαηη αλαζεθψζεη επηθίλδπλα ηηο πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Πην ζεκείν έγηλαλ
εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίνπ θαηά ηηο νπνίεο φκσο θφπεθαλ ζεκαληηθέο
ζηεξηθηηθέο ξίδεο κεγάιεο δηαηνκήο. Ρν δέλδξν ήδε παξνπζίαδε κηα θιίζε πξνο ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Θ.Ζ.Φ.Ζ. θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζνβαξή βιάβε πνπ
ππέζηε θαηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, θξίλεηαη επηθίλδπλν. Υο
εθ ηνχηνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θνπή απηνχ.
2.
Ρεο ππ’ αξηζκ. 31903/18-11-2019 αίηεζεο ησλ ελνίθσλ ηεο
πνιπθαηνηθίαο ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Σαλίσλ 4 θαη Κνλεκβαζίαο. Απφ ηελ απηνςία
πξνέθπςε πσο ζα πξέπεη λα θνπνχλ ηξεηο βξαρπρήησλεο (φπσο θαίλνληαη ζηηο
επηζπλαπηφκελεο θσηνγξαθίεο). Ν 1νο βξαρπρήησλαο είλαη ζε επαθή κε ηα ξνιφγηα
ηεο ΔΓΑΞ, έρεη πξνθαιέζεη ξεγκάησζε ησλ παξαθείκελσλ ηζηκέλησλ. Ρν δέλδξν
παξνπζηάδεη κηα ζεκαληηθή θιίζε σο πξνο ην νδφζηξσκα θαη θαηά κήθνπο ηνπ
θνξκνχ ηνπ παξαηεξνχληαη έληνλεο ξεγκαηψζεηο. Ν 2νο βξαρπρήησλαο επίζεο είλαη
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ζε επαθή κε θξεάηην θαη παξαηεξείηαη φηη έρεη ζεθψζεη ην παξαθείκελν θξεάηην. Ν
3νο βξαρπρήησλαο παξνπζηάδεη ζήςε ζηε πξψηε θχξηα δηράια ηνπ θνξκνχ, κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο λα απνθνιιεζεί απφ ην δέλδξν ν έλαο εθ ησλ δχν
θχξησλ βξαρηφλσλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θνπή ησλ
ηξηψλ αηφκσλ βξαρπρήησλα. Ξξφθεηηαη γηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο βξαρπρήησλεο
θηλνχκελνη απφ ηελ νδφ Κνλεκβαζίαο πξνο ηελ νδφ Σαλίσλ, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα
ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
3.
Ρελ εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ
ΚΗΘΟΖΠ ΘΙΗΚΑΘΑΠ» γηα ηελ θνπή ησλ σο άλσ δέλδξσλ κε ππνβνιή ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειψλ, ζηελ εηαηξεία
ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ, ΓΔΥΞΝΛΝΠ – ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ Δ.Γ.Δ., αλάδνρν ηεο εξγαζίαο
«Α. Γηακφξθσζε θφκεο – θιάδεκα δέλδξσλ Β. Αθαίξεζε μεξψλ θιάδσλ – δέλδξσλ
Άιζνπο», φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 20627/12-07-2019 ζπκθσλεηηθφ
(άξζξν 7ν). Ζ θνπή ησλ δέλδξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν .
Ζ Απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 6/2021
Β)
Απφ ην Ξξαθηηθφ ηεο αξηζ. 1/2021 Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο –Λ. Σαιθεδφλαο
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΖ :7/21
ΠΔΡΗΙΖΦΖ
Έγθξηζε
ή
κε
3νπ
/20
πξαθηηθνύ επηηξνπήο εμέηαζεο
αηηεκάησλ θνπήο δέληξσλ
εληόο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ.
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ηελ 26ε Ηαλνπαξίνπ 2021, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 11:00
ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Σαιθεδφλαο, ε νπνία δηεμήρζε δηά ηειεδηάζθεςεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο epresence.gov.gr, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ
θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 133 θαζψο θαη ησλ
πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ,) κεηά ηελ ππ΄ αξηζ.
1295/20.1.2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηήο θνπ Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ
επηδφζεθε λφκηκα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.75 ηνπ Λ. 3852/2010.
Πηε Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, ηεξψληαο
ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηήο, ε θα Οσκαλνχ Αλζή, κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο.
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα
(9) κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ήηαλ παξφληα 7 ηαθηηθά κέιε, θαη 2
απφληεο, σο αθνινχζσο :
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1) Ησάλλεο Βνχξνο, Ξξφεδξνο
2) Ιέθθαο Αζαλάζηνο
3) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
4) Θαιακπφθεο Ησάλλεο
5) Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
6) Γξακκέλνο Πππξίδσλ
7)Κηραήι Θνπηζάθεο

ΑΞΝΛΡΔΠ
1) Γαλάε – Δχα Γθνχκα
2) Γξεηδειηάο Σξήζηνο

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο εηζεγνχκελνο ην7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο είπε:
Ζ Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ κε ην ππ. αξ. 1110/18-1-21 έγγξαθφ ηεο, καο
θαιεί λα πξνβνχκε ζε ιήςε απφθαζεο θαη ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ θνπήο δέληξσλ
εληφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Γηα ελεκέξσζε ε δηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ καο γλσξίδεη ηα θάησζη:

ΔΘΘΔΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Πήκεξα, 18Γεθεκβίνπ 2020, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 11 π.κ., ζπλήιζε ζηα
Γξαθεία ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, ε Δπηηξνπή εμέηαζεο θαη
γλσκνδφηεζεο επί πεξηπηψζεσλ θνπήο δέλδξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ
Γήκνπ, απνηεινχκελε απφ ηνπο:
1. Πππξίδσλα Γξακκέλν, σο Ξξφεδξν,
2. Γεσξγία Ξαπαδνπνχινπ, σο ηαθηηθφ κέινο,
3. Αγγειηθή Γθνληφξα, σο ηαθηηθφ κέινο,
πνπ νξίζζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκφλ 567/2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηελ
ππ’ αξηζκφλ 111/2020 Απφθαζε Γ.Π. ε νπνία
ηξνπνπνίεζε ηελ ππ’ αξηζκφλ 204/2019 Απφθαζε Γ.Π ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
– Λέαο Σαιθεδφλαο.
Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Πππξίδσλαο Γξακκέλνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο κε ζέκα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πεξηπηψζεσλ θνπήο
δέληξσλ.
Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Πππξίδσλαο Γξακκέλνο, ζέηεη πξνο αμηνιφγεζε ππ’ φςε
ηεο Δπηηξνπήο ην παξαθάησ ζέκα θαη εηζεγείηαη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο:
1. Ρελ ππ΄αξηζκ. 3477/10-2-20 αίηεζε ηνπ θ. ΘΑΙΙΗΛΗΘΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟΤ, κε
ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ θνξνκειηάο, ε νπνία θχεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Σξσάδνο 35, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ.
Φηιαδέιθεηαο, δηφηη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ, ην δέλδξν
εθάπηεηαη ηνπ αθηλήηνπ θαη ν αηηψλ ην βξίζθεη επηθίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηά
ηνπ θαζψο θαη αλαθέξεη πσο εκπνδίδεη ην παξθάξηζκα ησλ νρεκάησλ.
2. Ρελ ππ΄αξηζκ. 3895/13-2-20 αίηεζε ηνπ θ. ΙΔΒΔΛΣΖ ΥΡΖΣΟΤ, κε ηελ
νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ειηάο, ε νπνία θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ
ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ 22 ,ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ. Υαιθεδόλαο,
δηφηη φπσο αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ, ην δέλδξν έρεη πξνθαιέζεη ξεγκαηψζεηο
ζηε κάληξα ηνπ παξαθείκελνπ αθηλήηνπ θαη εθηηκά πσο ππάξρεη θίλδπλνο
πξφθιεζεο θζνξψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ.
3. Ρελ ππ΄αξηζκ. 5111/26-2-20 αίηεζε ηνπ θ. ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΙΟΤ ΚΗΥΑΖΙ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ βξαρπρήησλα, ν νπνίνο θχεηαη επί
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4.

5.

6.

7.

ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Γξνζίλε 26, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ.
Υαιθεδόλαο, δηφηη φπσο επηθαιείηαη ζηελ αίηεζε ηνπ ην δέλδξν έρεη
αλαζεθψζεη ηηο πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη έρεη πξνθαιέζεη θζνξέο ζην
ξείζξν ηνπ νδνζηξψκαηνο.
Ρελ ππ΄αξηζκ. 9057/7-5-20 αίηεζε ηνπ θ. ΒΙΑΥΟΠΟΤΙΟΤ ΒΑΗΙΔΗΟΤ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ειηάο, ε νπνία θχεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ αξαληόγινπ 35, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ.
Φηιαδέιθεηαο. Πηελ αίηεζή ηνπ αλαθέξεη πσο ην δέλδξν θαηαζηξέθεη ην
πεδνδξφκην θαζψο θαη ηε κάληξα ηνπ παξαθείκελνπ αθηλήηνπ.
Ρν ππ΄αξηζκ. 18481/20-5-20 αίηεκα ζηε γξακκή δεκφηε, ηνπ θ. ΙΑΒΟΤ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ, κε ηελ νπνία δεηά ην θιάδεκα ελφο αηφκνπ βξαρπρήησλα , ν
νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Ακηζνύ 10, ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα ηεο Λ. Φηιαδέιθεηαο.
Ρελ ππ΄αξηζκ. 14833/7-7-20 αίηεζε ηεο θ. ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ ΚΠΔΘΗΑΡΖ, κε
ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή δύν αηόκσλ αθαθίαο, νη νπνίεο θχνληαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Κεζνινγγίνπ 16, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ.
Υαιθεδόλαο. Πηελ αίηεζή ηεο αλαθέξεη πσο ηα δέλδξα είλαη κεγάιεο ειηθίαο,
ηα ζεσξεί επηθίλδπλα, έρνπλ αλαζεθψζεη ηηο πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ.
Ρελ ππ΄αξηζκ. 23451/23-10-20 αίηεζε ηνπ θ. ΣΗΙΗΘΑ ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟΤ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ αθαθίαο , ε νπνία θχεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Θξήηεο, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ. Υαιθεδόλαο.
Πηελ αίηεζή ηνπ αλαθέξεη πσο ππάξρεη θίλδπλνο πηψζεο ηνπ δέλδξνπ θαη
πξνθαινχληαη θζνξέο ζην πεδνδξφκην απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ελ ιφγσ
δέλδξνπ.

Έρνληαο ππόςε:
1. ηελ ππ΄αξηζκ. 1/2003 Γαζηθή Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε
2. αξηζκ.6549/1310/22-7-03
απαληεηηθφ
έγγξαθν
ηεο
Γ/λζεο
Ξνιενδνκίαο Λνκαξρίαο Αζελψλ
3. ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 40 παξ.2 ηνπ Λ. 1337/1983
4. ηα άξζξ4α 967-968 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα
5. ην άξζξν 19 ηνπ Λ. 1577/1985 ( ΓΝΘ )
6. ην άξζξν 24 ηεο .Α. 3046/304/89 ΞΔΣΥΓΔ
7. ην άξζξν 5 παξ. 2,3 ηνπ Λ.1979 ηνπ Θηηξηνδνκηθνχ Θαλνληζκνχ
8. ην άξζξν 75 ηνπ θψδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ, φπσο ζπκπιεξψζεθε
κε ην άξζξν 94 ηνπ Λ. 3852/2010
9. ην ππ΄αξηζκ. 46794/4-12-15 ( ΑΓΑ 6ΜΤΜ4653Ξ8-ΓΔΛ) έγγξαθν Γελ.
Γ/λζε Ξνιενδνκίαο

ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ
Οκνθώλσο ηελ απόξξηςε
1. Ρεο ππ΄αξηζκ. 3477/10-2-20 αίηεζεο ηνπ θ. ΘΑΙΙΗΛΗΘΝ ΛΗΘΝΙΑΝ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ θνξνκειηάο, ε νπνία θχεηαη επί
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Σξσάδνο 35, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ.
Φηιαδέιθεηαο.Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλα άηνκν
θνξνκειηάο, ην νπνίν θιαδεχεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηε
Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ. Απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, δελ
πξνθχπηεη λα ειινρεχεη θάπνηνο θίλδπλνο απφ ην πθηζηάκελν δέλδξν. Υο
εθ ηνχηνπ δελ πξνθχπηεη, επί ηνπ παξφληνο, ιφγνο θνπήο ηνπ δέλδξνπ.
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2. Ρεο ππ΄αξηζκ. 9057/7-5-20 αίηεζεο ηνπ θ. ΒΙΑΥΟΠΟΤΙΟΤ
ΒΑΗΙΔΗΟΤ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ειηάο, ε νπνία
θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ αξαληόγινπ 35, ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα ηεο Λ. Φηιαδέιθεηαο. Απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ
δηελεξγήζεθε θαηά ηελ απηνςία, δελ πξνέθπςε θαλέλαο ιφγνο θνπήο ηνπ
δέλδξνπ. Ξξφθεηηαη γηα έλα άηνκν ειηάο χςνπο πεξίπνπ 5 κέηξσλ, κε
θαινζρεκαηηζκέλν θνξκφ. Ρν πεδνδξφκην είλαη ζηξσκέλν κε ηζηκέλην ην
νπνίν παξνπζηάδεη ξεγκαηψζεηο. Θα πξέπεη λα γίλεη αλαθαηαζθεπή ηνπ
πεδνδξνκίνπ θαη λα γίλεη πξφβιεςε γηα δελδξνδφρν αλάινγε ησλ αλαγθψλ
ηνπ πθηζηάκελνπ δέλδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γ/λζεο
Ξεξηβάιινληνο ^ Ξξαζίλνπ.
3. Ρεο ππ΄αξηζκ. 14833/7-7-20 αίηεζε ηεο θ. ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ
ΚΠΔΘΗΑΡΖ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή δύν αηόκσλ αθαθίαο , νη
νπνίεο θχνληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Κεζνινγγίνπ 16, ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ. Υαιθεδόλαο. Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο
πξφθεηηαη γηα δχν άηνκα αθαθίαο, χςνπο πεξίπνπ 4 κέηξσλ. Θαηά ην
ρξφλν ηεο καθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ησλ δέλδξσλ δελ παξνπζηάδνπλ
θάπνηα επηθηλδπλφηεηα, ηα δέλδξα θιαδεχνληαη θάζε ρξφλν απφ ηελ
πεξεζία. Υο εθ ηνχηνπ δελ πξνθχπηεη, επί ηνπ παξφληνο, ιφγνο θνπήο
ησλ δέλδξσλ.
ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ
Θαηά πιεηνςεθία ηελ απόξξηςε
( 1 ςήθνο ππέξ, 2 ςήθνη θαηά )
1. Ρεο ππ΄αξηζκ. 23451/23-10-20 αίηεζεο ηνπ θ. ΣΗΙΗΘΑ
ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟΤ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ αθαθίαο, ε
νπνία θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Θξήηεο20, ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα ηεο Λ. Υαιθεδόλαο. Θαηά ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη
γηα έλα άηνκν αθαθίαο χςνπο πεξίπνπ 4 κέηξσλ, ην δέλδξν θιαδεχεηαη
απφ ηελ πεξεζία θάζε ρξφλν. Πηνλ θνξκφ ηνπ εκθαλίδνληαη εθηεηακέλεο
βιάβεο απφ πξνζβνιή απφ μπινθάγα έληνκα. Ζ πεξεζία ζα πξνβεί ζε
βαζχ θιάδεκα ηνπ δέλδξνπ κε ην νπνίν ζα πεξηνξηζηεί ην χςνο ηνπ, ζα
ηνπ δνζεί ε επθαηξία λα αλαβιαζηήζεη θαη ζα κεησζεί ν θίλδπλνο απφ
ελδερφκελε πηψζε απηνχ. Υο εθ ηνχηνπ απνξξίπηεηαη ε αίηεζε θνπήο ηνπ
δέλδξνπ.
ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ
Οκνθώλσο ηελ έγθξηζε
1. Ρεο ππ΄αξηζκ. 3895/13-2-20 αίηεζεο ηνπ θ. ΙΔΒΔΛΣΖ
ΥΡΖΣΟΤ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ειηάο, ε
νπνία θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ 22
,ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ. Υαιθεδόλαο. Απφ ηελ απηνςία
πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλα άηνκν ειηάο πεξίπνπ 5 κέηξσλ,
θχεηαη εθαπηφκελν ηεο παξαθείκελεο κάληξαο ηελ νπνία έρεη
ξεγκαηψζεη θαη αλαζεθψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ θζνξά πνπ
έρεη πξνθαιέζεη ζηε κάληξα είλαη ζεκαληηθή. Υο εθ ηνχηνπ
εγθξίλεηαη ε αίηεζε θνπήο ηνπ δέλδξνπ.
2. Ρεο
ππ΄αξηζκ.
5111/26-2-20
αίηεζεο
ηνπ
θ.
ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΙΟΤ ΚΗΥΑΖΙ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο
αηφκνπ βξαρπρήησλα, ν νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο
νδνχ Γξνζίλε 26, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ. Υαιθεδόλαο.
Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ δηπιφ
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βξαρπρήησλα, ν νπνίνο εθθχεηαη απφ ηελ ίδηα δελδξνδφρν, χθνπο
πεξίπνπ 10 κέηξσλ. Ξαξαηεξείηαη κηα κηθξή αλχςσζε ησλ πιαθψλ
ηνπ πεδνδξνκίνπ. Θαηά ην ρξφλν ηεο απηνςίαο παξαηεξήζεθε κηα
ειαθξηά απνθφιιεζε ηνπ ξείζξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη κηα
ειαθξηά αλχςσζε ησλ πιαθψλ ηνπ πεδνδξνκίνπ. Ρν πιάηνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ είλαη έλα κέηξν, κε δεδνκέλν φηη ν βξαρπρήησλαο
είλαη έλα δέλδξν κεγάισλ δηαζηάζεσλ, πνπ ε πεξίκεηξνο ηνπ
θνξκνχ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 10 κέηξα. Ζ επηηξνπή
εγθξίλεη ηελ θνπή ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν θνξκνχο, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξέζεη λα επηβηψζεη ηνπιάρηζηνλ ην έλα απφ ηα δχν δέλδξα.
Ππγθεθξηκέλα ζα θνπεί ν θνξκφο πνπ γέξλεη πξνο ην νδφζηξσκα.
3. Ρνπ ππ΄αξηζκ. 18481/20-5-20 αηηήκαηνο ηνπ θ. ΙΑΒΟΤ
ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ, κε ηελ νπνία δεηά ην θιάδεκα ελφο αηφκνπ
βξαρπρήησλα, ν νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ
Ακηζνύ 10, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ. Φηιαδέιθεηαο. Απφ
ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλα δέλδξν χςνπο
πεξίπνπ 10 κέηξσλ, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε πεδνδξφκην
πιάηνπο 50 εθ. Ν θνξκφο ηνπ δέλδξνπ είλαη ζε επαθή κε ηνλ
εμψζηε ηνπ αθηλήηνπ θαη ηα θιαδηά ηνπ κπαίλνπλ ζην κπαιθφλη.
Πηε βάζε ηνπ δέλδξνπ ( ιαηκφο ) παξαηεξείηαη ζάπηζκα. Θαηά
κήθνο ηφζν ηνπ θνξκνχ φζν θαη θαηά κήθνο θεληξηθνχ βξαρίνλα
ηνπ δέλδξνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηάλνημε ζηνλ θινηφ, φπνπ
δελ θαίλεηαη ην δέλδξν λα έρεη έσο ζήκεξα θαηνξζψζεη λα
επνπιψζεη ( πηζαλψο ην δέλδξν έρεη ππνζηεί έληνλν ζηξεζάξηζκα ,
απφ αηηία πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ καθξνζθνπηθή
εμέηαζε). Πεκεηψλνπκε φηη ζην παξειζφλ, ν βξαρπρήησλαο πνπ
ππήξρε ζε απφζηαζε πεξίπνπ 2 κέηξσλ απφ ην ελ ιφγσ δέλδξν,
έπεζε πξνο ην νδφζηξσκα, ρσξίο θακία εκθαλή πξνζβνιή, έγηλε
νιηθή απνθνπή ηνπ δέλδξνπ απφ ην ιαηκφ. Υο εθ ηνχηνπ ην δέλδξν
θξίλεηαη επηθίλδπλν θαη πξνηείλεηαη ε θνπή απηνχ.
4. Σελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΡΗΖ
ΔΡΓΑΗΧΛ ΚΗΘΡΖ ΘΙΗΚΑΘΑ» γηα ηελ θνπή ησλ σο άλσ
δέλδξσλ κε ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ
θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ εηαηξεία
ΓΔΛΛΑΣΟ ΘΔΟΦΑΛΖ, ΓΔΧΠΟΛΟ – ΔΡΓΟΙΖΠΣΖ ΔΓΔ,
αλάδνρν ηεο εξγαζίαο ΄΄ Γηακόξθσζε θόκεο – θιάδεκα
δέλδξσλ΄΄ όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην ππ΄αξηζκ.
20627/12-7-2019 ζπκθσλεηηθό ( άξζξν 7ν ). Ζ θνπή ησλ
δέλδξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ αλάδνρν .
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο Δ.Ξ.Ε. ζηε ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Δ.Ξ.Ε. λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά.
Ζ Δ.Ξ.Ε. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα παξαπάλσ:
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Γλσκνδνηεί ζεηηθά ζην αίηεκα ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ κε αξ. Ξξση.
1110/18-1-21 θαη ην αξ. 3/20 Ξξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο γηα ηελ θνπή
δέληξσλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ, σο απηφ εηζάγεηαη.
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Ζ Απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 7/2021
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
κε ηηο αξηζ. 6/2021 θαη 7/2021 απνθάζεηο Δ.Ξ.Ε. ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ
Πψκαηνο.


Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο δήισζαλ
«παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο ππνβιεζείζεο εηζεγήζεηο, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :




Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 παξ. 1 θαη 73 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»),
φπσο ηζρχνπλ
Ρηο αξηζ. 6/2021 θαη 7/2021 απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ
Γήκνπ
Ρα αξηζ. 2/2020 θαη 3/2020 Ξξαθηηθά ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο κε ηηο
αλαθεξφκελεο ζε απηά δηαηάμεηο

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Δγθξίλεη ηα ππνβιεζέληα κε ηηο αξηζ. 6/2021 θαη 7/2021 απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο αξηζ. 2/2020 θαη 3/2020 αληίζηνηρα ΞξαθηηθάΔηζεγήζεηο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ θνπήο δέλδξσλ εληφο
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Δπηηξνπήο θαη εηδηθφηεξα απνθαζίδεη :

Α) Η. ηελ απφξξηςε
Ρεο ππ’ αξηζκ. 21260/16-07-2019 αίηεζεο ηνπ θ. ΣΑΗΡΝΓΙΝ ΙΔΥΛΗΓΑ, κε ηελ νπνία
δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ επθαιχπηνπ, ν νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο
νδνχ Καηάλδξνπ 82-84, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Απφ ηελ
απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ επθάιππην χςνπο 13 κέηξσλ πεξίπνπ θαη
κε δηάκεηξν θνξκνχ πεξίπνπ 1,5 κέηξν. Έρνπλ αλαζεθσζεί νη πιάθεο πεξηθεξεηαθά
ηνπ ιάθθνπ θχηεπζεο ηνπ δέλδξνπ, δηφηη ν ρψξνο αλάπηπμεο ηνπ δέλδξνπ δελ είλαη
επαξθήο. Θα πξέπεη λα γίλεη ηνπηθά απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ αθήλνληαο ηνλ
απαξαίηεην ρψξν γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ηνπ δέλδξνπ. Ρν ζπγθεθξηκέλν δέλδξν
θιαδεχεηαη απφ ηελ πεξεζία πξαζίλνπ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ
λα αξζεί ν θίλδπλνο απφ πηψζε θιάδσλ. Αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηα θξεάηηα ζα πξέπεη λα επηιπζεί κε ηερληθέο εξγαζίεο. Υο εθ ηνχηνπ
δελ πξνθχπηεη, επί ηνπ παξφληνο, ιφγνο θνπήο ηνπ δέλδξνπ.
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Ρεο ππ’ αξηζκ. 28067/09-10-2019, αίηεζε ηεο θ. ΑΟΑΒΑΛΡΗΛΝ-ΘΑΟΙΑΡΝ ΚΑΟΗΑΠ,
κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ πεχθνπ, ην νπνίν θχεηαη επί ηεο νδνχ
Ξινπηάξρνπ 62, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Απφ ηελ απηνςία
πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλα πεχθν χςνπο πεξίπνπ 15 κέηξσλ, επζπηελνχο, κε
ζπκκεηξηθή θφκε. Ζ θφκε ηνπ δέλδξνπ έρεη πεξηνξηζηεί κε θιάδεκα ηα πξνεγνχκελα
έηε. Ξαξαηεξήζεθε κηα αλχςσζε ζε θάπνηεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ, νη νπνίεο ζα
απνθαηαζηαζνχλ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ
δηελεξγήζεθε , δελ πξνθχπηεη ιφγνο θνπήο ηνπ ελ ιφγσ δέλδξνπ. Υο εθ ηνχηνπ δελ
εγθξίλεηαη ε θνπή ηνπ.
Ρεο ππ’ αξηζκ. 26622/23-09-2019, αίηεζεο ηνπ θ. ΘΑΟΑΚΞΑΡΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖ, κε ηελ
νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ιεχθαο ( θαβάθη ), ε νπνία θχεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Καηάλδξνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Γαβάθε 26, ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη
γηα έλα δέλδξν πεξίπνπ 10 κέηξσλ, κε επζπηελή θνξκφ. Ρν ελ ιφγσ δέλδξν
θιαδεχεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ.
Αλ θαη πξαθηηθά δελ ππάξρεη ιάθθνο θχηεπζεο, δελ έρεη δεκηνπξγήζεη θζνξέο ζην
πεδνδξφκην. Απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε δελ πξνθχπηεη ιφγνο
θνπήο ηνπ δέλδξνπ. Υο εθ ηνχηνπ δελ εγθξίλεηαη ε θνπή ηνπ.
Ρεο ππ’ αξηζκ. 13416/07-05-2019 αίηεζεο ηνπ θ. Θαιχβα Ξαχινπ, κε ηελ νπνία δεηά
ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ειηάο, ε νπνία θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ
Ληθεθφξνπ Καλδειαξά 305, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Όπσο
πξνέθπςε απφ ηελ απηνςία πξφθεηηαη γηα έλα άηνκν ειηάο, πνπ θχεηαη ζε πεδνδξφκην
πιάηνπο 2,5κέηξσλ. Απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ
πξνθχπηεη ην δέλδξν λα παξνπζηάδεη θάπνην πξφβιεκα απφ θπηνυγεηνλνκηθή άπνςε,
νχηε λα πξνμελεί θζνξέο ή δπζιεηηνπξγίεο ζε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο. Υο εθ ηνχηνπ
δελ εγθξίλεηαη ε θνπή ηεο ειηάο.

ΗΗ. ηελ έγθξηζε
Ρεο ππ’ αξηζκ. 24697/02-09-2019 αίηεζεο ηνπ ΘΔΛΡΟΝ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ
ΖΙΗΘΗΥΚΔΛΥΛ (Θ.Ζ.Φ.Ζ.), κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ βξαρπρήησλα, ν
νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Ξαπάγνπ ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ
Πνθνχιε, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο. Ρν δέλδξν είρε πξάγκαηη
αλαζεθψζεη επηθίλδπλα ηηο πιάθεο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Πην ζεκείν έγηλαλ εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίνπ θαηά ηηο νπνίεο φκσο θφπεθαλ ζεκαληηθέο ζηεξηθηηθέο
ξίδεο κεγάιεο δηαηνκήο. Ρν δέλδξν ήδε παξνπζίαδε κηα θιίζε πξνο ηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν ηνπ Θ.Ζ.Φ.Ζ. θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζνβαξή βιάβε πνπ ππέζηε θαηά ηηο
εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, θξίλεηαη επηθίλδπλν. Υο εθ ηνχηνπ
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θνπή απηνχ.
Ρεο ππ’ αξηζκ. 31903/18-11-2019 αίηεζεο ησλ ελνίθσλ ηεο πνιπθαηνηθίαο ζηε
ζπκβνιή ησλ νδψλ Σαλίσλ 4 θαη Κνλεκβαζίαο. Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο ζα
πξέπεη λα θνπνχλ ηξεηο βξαρπρήησλεο (φπσο θαίλνληαη ζηηο επηζπλαπηφκελεο
θσηνγξαθίεο). Ν 1νο βξαρπρήησλαο είλαη ζε επαθή κε ηα ξνιφγηα ηεο ΔΓΑΞ, έρεη
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πξνθαιέζεη ξεγκάησζε ησλ παξαθείκελσλ ηζηκέλησλ. Ρν δέλδξν παξνπζηάδεη κηα
ζεκαληηθή θιίζε σο πξνο ην νδφζηξσκα θαη θαηά κήθνπο ηνπ θνξκνχ ηνπ
παξαηεξνχληαη έληνλεο ξεγκαηψζεηο. Ν 2νο βξαρπρήησλαο επίζεο είλαη ζε επαθή κε
θξεάηην θαη παξαηεξείηαη φηη έρεη ζεθψζεη ην παξαθείκελν θξεάηην. Ν 3νο
βξαρπρήησλαο παξνπζηάδεη ζήςε ζηε πξψηε θχξηα δηράια ηνπ θνξκνχ, κε
απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο λα απνθνιιεζεί απφ ην δέλδξν ν έλαο εθ ησλ δχν
θχξησλ βξαρηφλσλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θνπή ησλ
ηξηψλ αηφκσλ βξαρπρήησλα. Ξξφθεηηαη γηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο βξαρπρήησλεο
θηλνχκελνη απφ ηελ νδφ Κνλεκβαζίαο πξνο ηελ νδφ Σαλίσλ, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα
ηεο Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
Ρελ εθρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΚΗΘΟΖΠ ΘΙΗΚΑΘΑΠ»
γηα ηελ θνπή ησλ σο άλσ δέλδξσλ κε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαη πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ ηειψλ, ζηελ εηαηξεία ΓΔΛΛΑΡΝΠ ΘΔΝΦΑΛΖΠ,
ΓΔΥΞΝΛΝΠ – ΔΟΓΝΙΖΞΡΖΠ Δ.Γ.Δ., αλάδνρν ηεο εξγαζίαο «Α. Γηακφξθσζε θφκεο –
θιάδεκα δέλδξσλ Β. Αθαίξεζε μεξψλ θιάδσλ – δέλδξσλ Άιζνπο», φπσο απηή
πεξηγξάθεηαη ζην ππ’ αξηζκ. 20627/12-07-2019 ζπκθσλεηηθφ (άξζξν 7ν). Ζ θνπή
ησλ δέλδξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ αλάδνρν .
Β)
Η. Σελ απόξξηςε
1.

2.

3.

Ρεο ππ΄αξηζκ. 3477/10-2-20 αίηεζεο ηνπ θ. ΘΑΙΙΗΛΗΘΝ ΛΗΘΝΙΑΝ, κε
ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ θνξνκειηάο, ε νπνία θχεηαη επί
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Σξσάδνο 35, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ.
Φηιαδέιθεηαο.Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλα άηνκν
θνξνκειηάο, ην νπνίν θιαδεχεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηε
Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ. Απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, δελ
πξνθχπηεη λα ειινρεχεη θάπνηνο θίλδπλνο απφ ην πθηζηάκελν δέλδξν. Υο
εθ ηνχηνπ δελ πξνθχπηεη, επί ηνπ παξφληνο, ιφγνο θνπήο ηνπ δέλδξνπ.
Ρεο ππ΄αξηζκ. 9057/7-5-20 αίηεζεο ηνπ θ. ΒΙΑΥΟΠΟΤΙΟΤ
ΒΑΗΙΔΗΟΤ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ειηάο, ε νπνία
θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ αξαληόγινπ 35, ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα ηεο Λ. Φηιαδέιθεηαο. Απφ ηνλ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ
δηελεξγήζεθε θαηά ηελ απηνςία, δελ πξνέθπςε θαλέλαο ιφγνο θνπήο ηνπ
δέλδξνπ. Ξξφθεηηαη γηα έλα άηνκν ειηάο χςνπο πεξίπνπ 5 κέηξσλ, κε
θαινζρεκαηηζκέλν θνξκφ. Ρν πεδνδξφκην είλαη ζηξσκέλν κε ηζηκέλην ην
νπνίν παξνπζηάδεη ξεγκαηψζεηο. Θα πξέπεη λα γίλεη αλαθαηαζθεπή ηνπ
πεδνδξνκίνπ θαη λα γίλεη πξφβιεςε γηα δελδξνδφρν αλάινγε ησλ αλαγθψλ
ηνπ πθηζηάκελνπ δέλδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γ/λζεο
Ξεξηβάιινληνο ^ Ξξαζίλνπ.
Ρεο ππ΄αξηζκ. 14833/7-7-20 αίηεζε ηεο θ. ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ
ΚΠΔΘΗΑΡΖ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή δύν αηόκσλ αθαθίαο , νη
νπνίεο θχνληαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Κεζνινγγίνπ 16, ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ. Υαιθεδόλαο. Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο
πξφθεηηαη γηα δχν άηνκα αθαθίαο, χςνπο πεξίπνπ 4 κέηξσλ. Θαηά ην
ρξφλν ηεο καθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ησλ δέλδξσλ δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα
επηθηλδπλφηεηα, ηα δέλδξα θιαδεχνληαη θάζε ρξφλν απφ ηελ πεξεζία. Υο
εθ ηνχηνπ δελ πξνθχπηεη, επί ηνπ παξφληνο, ιφγνο θνπήο ησλ δέλδξσλ.
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Ρεο ππ΄αξηζκ. 23451/23-10-20 αίηεζεο ηνπ θ. ΣΗΙΗΘΑ
ΘΧΛΣΑΛΣΗΛΟΤ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ αθαθίαο, ε
νπνία θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Θξήηεο20, ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα ηεο Λ. Υαιθεδόλαο. Θαηά ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη
γηα έλα άηνκν αθαθίαο χςνπο πεξίπνπ 4 κέηξσλ, ην δέλδξν θιαδεχεηαη απφ
ηελ πεξεζία θάζε ρξφλν. Πηνλ θνξκφ ηνπ εκθαλίδνληαη εθηεηακέλεο
βιάβεο απφ πξνζβνιή απφ μπινθάγα έληνκα. Ζ πεξεζία ζα πξνβεί ζε
βαζχ θιάδεκα ηνπ δέλδξνπ κε ην νπνίν ζα πεξηνξηζηεί ην χςνο ηνπ, ζα
ηνπ δνζεί ε επθαηξία λα αλαβιαζηήζεη θαη ζα κεησζεί ν θίλδπλνο απφ
ελδερφκελε πηψζε απηνχ. Υο εθ ηνχηνπ απνξξίπηεηαη ε αίηεζε θνπήο ηνπ
δέλδξνπ.
ΗΗ. Σελ έγθξηζε

1.

2.

3.

Ρεο ππ΄αξηζκ. 3895/13-2-20 αίηεζεο ηνπ θ. ΙΔΒΔΛΣΖ ΥΡΖΣΟΤ, κε
ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ ειηάο, ε νπνία θχεηαη επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ 22 ,ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λ.
Υαιθεδόλαο. Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλα άηνκν
ειηάο πεξίπνπ 5 κέηξσλ, θχεηαη εθαπηφκελν ηεο παξαθείκελεο κάληξαο
ηελ νπνία έρεη ξεγκαηψζεη θαη αλαζεθψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. Ζ θζνξά
πνπ έρεη πξνθαιέζεη ζηε κάληξα είλαη ζεκαληηθή. Υο εθ ηνχηνπ εγθξίλεηαη
ε αίηεζε θνπήο ηνπ δέλδξνπ.
Ρεο ππ΄αξηζκ. 5111/26-2-20 αίηεζεο ηνπ θ. ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΙΟΤ
ΚΗΥΑΖΙ, κε ηελ νπνία δεηά ηελ θνπή ελφο αηφκνπ βξαρπρήησλα, ν
νπνίνο θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Γξνζίλε 26, ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα ηεο Λ. Υαιθεδόλαο. Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη
γηα έλαλ δηπιφ βξαρπρήησλα, ν νπνίνο εθθχεηαη απφ ηελ ίδηα δελδξνδφρν,
χθνπο πεξίπνπ 10 κέηξσλ. Ξαξαηεξείηαη κηα κηθξή αλχςσζε ησλ πιαθψλ
ηνπ πεδνδξνκίνπ. Θαηά ην ρξφλν ηεο απηνςίαο παξαηεξήζεθε κηα ειαθξηά
απνθφιιεζε ηνπ ξείζξνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη κηα ειαθξηά αλχςσζε ησλ
πιαθψλ ηνπ πεδνδξνκίνπ. Ρν πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη έλα κέηξν, κε
δεδνκέλν φηη ν βξαρπρήησλαο είλαη έλα δέλδξν κεγάισλ δηαζηάζεσλ, πνπ
ε πεξίκεηξνο ηνπ θνξκνχ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 10 κέηξα. Ζ
επηηξνπή εγθξίλεη ηελ θνπή ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν θνξκνχο, πξνθεηκέλνπ
λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη ηνπιάρηζηνλ ην έλα απφ ηα δχν δέλδξα.
Ππγθεθξηκέλα ζα θνπεί ν θνξκφο πνπ γέξλεη πξνο ην νδφζηξσκα.
Ρνπ ππ΄αξηζκ. 18481/20-5-20 αηηήκαηνο ηνπ θ. ΙΑΒΟΤ ΠΑΛΑΓΗΧΣΖ,
κε ηελ νπνία δεηά ην θιάδεκα ελφο αηφκνπ βξαρπρήησλα, ν νπνίνο
θχεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνχ Ακηζνύ 10, ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα
ηεο Λ. Φηιαδέιθεηαο. Απφ ηελ απηνςία πξνέθπςε πσο πξφθεηηαη γηα έλα
δέλδξν χςνπο πεξίπνπ 10 κέηξσλ, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζε πεδνδξφκην
πιάηνπο 50 εθ. Ν θνξκφο ηνπ δέλδξνπ είλαη ζε επαθή κε ηνλ εμψζηε ηνπ
αθηλήηνπ θαη ηα θιαδηά ηνπ κπαίλνπλ ζην κπαιθφλη. Πηε βάζε ηνπ δέλδξνπ
( ιαηκφο ) παξαηεξείηαη ζάπηζκα. Θαηά κήθνο ηφζν ηνπ θνξκνχ φζν θαη
θαηά κήθνο θεληξηθνχ βξαρίνλα ηνπ δέλδξνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
δηάλνημε ζηνλ θινηφ, φπνπ δελ θαίλεηαη ην δέλδξν λα έρεη έσο ζήκεξα
θαηνξζψζεη λα επνπιψζεη ( πηζαλψο ην δέλδξν έρεη ππνζηεί έληνλν
ζηξεζάξηζκα , απφ αηηία πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ
καθξνζθνπηθή εμέηαζε). Πεκεηψλνπκε φηη ζην παξειζφλ, ν βξαρπρήησλαο
πνπ ππήξρε ζε απφζηαζε πεξίπνπ 2 κέηξσλ απφ ην ελ ιφγσ δέλδξν, έπεζε
πξνο ην νδφζηξσκα, ρσξίο θακία εκθαλή πξνζβνιή, έγηλε νιηθή απνθνπή
ηνπ δέλδξνπ απφ ην ιαηκφ. Υο εθ ηνχηνπ ην δέλδξν θξίλεηαη επηθίλδπλν θαη
πξνηείλεηαη ε θνπή απηνχ.
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Σελ εθρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο έθδνζεο «ΔΓΘΡΗΖ ΔΡΓΑΗΧΛ
ΚΗΘΡΖ ΘΙΗΚΑΘΑ» γηα ηελ θνπή ησλ σο άλσ δέλδξσλ κε
ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη πιεξσκή ησλ
αληίζηνηρσλ ηειώλ, ζηελ εηαηξεία ΓΔΛΛΑΣΟ ΘΔΟΦΑΛΖ,
ΓΔΧΠΟΛΟ – ΔΡΓΟΙΖΠΣΖ ΔΓΔ, αλάδνρν ηεο εξγαζίαο ΄΄
Γηακόξθσζε θόκεο – θιάδεκα δέλδξσλ΄΄ όπσο απηή
πεξηγξάθεηαη ζην ππ΄αξηζκ. 20627/12-7-2019 ζπκθσλεηηθό (
άξζξν 7ν ). Ζ θνπή ησλ δέλδξσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ
αλάδνρν .

γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξφκελνπο ζηηο αξηζ. 6/2021 θαη 7/2021 απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο θαη ηα αξηζ. 2/2020 θαη 3/2020 αληίζηνηρα ΞξαθηηθάΔηζεγήζεηο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ γηα ηελ θνπή δέλδξσλ εληφο
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ Δπηηξνπήο ιφγνπο.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 25/2021.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
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Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνχιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Γξαθείν Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Δ.Ξ.Ε.
Αληηδήκαξρν Ξξαζίλνπ
Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Δπηηξνπή εμέηαζεο αηηεκάησλ θνπήο δέληξσλ εληφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
ηνπ Γήκνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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