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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6 / 29-5-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αρ. Απόφασης 15 / 2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση σχετικά µε α) την κοπή δύο δέντρων επί του πεζοδροµίου της οδού
Αγράφων 5, στη ∆.Ε. Συκεών και β) την κοπή ενός δέντρου επί του πεζοδροµίου της
οδού Καραϊσκάκη 56, στη ∆.Ε. Συκεών ύστερα από σχετικές αιτήσεις.

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Στρ. Σαράφη - Ι.Μιχαήλ 1), 29-5-2017, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα
12.00µ.µ., ύστερα από την 19453/25-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 , συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών σε 6η Τακτική Συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαουλίδης Αντώνιος
1. Ιακωβίδης Νικόλαος
2. Κορδά Ολυµπία
2. Τερζίδου Αλεξάνδρα
3. Αλεξιάδου Ιωάννα
3. Λυκουριώτη Μαρία
4. Πασιαλής Ιωάννης
4. Φασφαλής Νικόλαος
5. Ζησάκος Χρήστος
Σύµφωνα µε την υπ' αρ. 360/2015 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από τον διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γκέκα Σωτήριο.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο,2ο,3ο και 4ο.

Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το 4ο θέµα, της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, έθεσε υπόψη των
µελών της ΕΠΖ. την µε αρ. Απόφαση :29/2017 του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας
Συκεών, µε θέµα: " Γνωµοδότηση σχετικά µε α) την κοπή δύο δέντρων επί του
πεζοδροµίου της οδού Αγράφων 5, στη ∆.Ε. Συκεών και β) την κοπή ενός δέντρου επί
του πεζοδροµίου της οδού Καραϊσκάκη 56, στη ∆.Ε. Συκεών ύστερα από σχετικές
αιτήσεις".

ΑΔΑ: 94Ν6ΩΚΙ-ΒΡΧ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύµφωνα µε
1. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010), άρθ. 83: «Επιτροπή Αρµοδιότητες συµβουλίου δηµοτικής
κοινότητας (παρ. 2δ και 2ζ)
2. N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και Ν. 3852/2010 (Κεφ.: Άσκηση νέων αρµοδιοτήτων –
Ποιότητα ζωής και εύρυθµης λειτουργίας, άρθρ. 94)
3. Ν. 1337/83, άρθρο 40 (ΦΕΚ 33Α/83)
4. N. 998/1978, (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α').
5. Ν. 4067/2012, άρθρ. 4, παρ. 2(η).
6. Απόφαση 55174/2013, παρ. 1βνi, άρθρο 1(Φ.Ε.Κ.2605/15-10-2013).
7. Το µε αρ. πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών
κανονισµών & Αδειοδοτήσεων (Τµήµα Γ΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σας κοινοποιούµε προκειµένου να λάβετε γνώση:
Α1) το µε αρ. πρωτ. 11107/27-03-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
µε συνηµµένη την ταυτάριθµη τεχνική έκθεση,
Α2) την µε αρ. πρωτ. 7482/01-03-2017 αίτηση της κ. Μαυρίδου Ευδοξίας, τηλ.
6932873950 κατοίκου της οδού Αγράφων 5, στη ∆ηµοτική Ενότητα των Συκεών, του
∆ήµου µας, σχετικά µε την κοπή δύο δέντρων (Λέιλαντ) τα οποία φύονται στο
πεζοδρόµιο της οδού Αγράφων 5 και
Β1) το µε αρ. πρωτ. 11089/27-03-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
µε συνηµµένη την ταυτάριθµη τεχνική έκθεση,
Β2) την µε αρ. πρωτ. 2982/30-01-2017 αίτηση του κ. Ιατρίδη Ιωάννη, τηλ. 6989733734
κατοίκου της οδού Καραϊσκάκη 56, στη ∆ηµοτική Ενότητα των Συκεών, του ∆ήµου µας,
σχετικά µε την κοπή και εκρίζωση ενός δέντρου (Πεύκου) το οποίο φύεται στο
πεζοδρόµιο της οδού Καραϊσκάκη 56 και
Β3) το µε αρ. πρωτ. 2982/03-02-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας,
Β4) το µε αρ. πρωτ. ∆Ε∆Α 311/4300/24-02-2017 έγγραφο της ΕΥΑΘ,
και παρακαλούµε όπως εκφράσετε τη γνώµη σας και διατυπώσετε τις προτάσεις σας
σύµφωνα µε το άρθ.83, παρ 2, χωρία 2δ και 2ζ, του Ν.3852/2010, σχετικά:
α) µε το αίτηµα της κ. Μαυρίδου Ευδοξίας
β) µε το αίτηµα του κ. Ιατρίδη Ιωάννη
ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, µας ενηµέρωσε ότι:
Α. στο πεζοδρόµιο της οικοδοµής επί της οδού Αγράφων 5, στη ∆Ε Συκεών, φύονται
δύο δέντρα τα οποία έχουν προκαλέσει βλάβη στο κοινόχρηστο πεζοδρόµιο και στις
ιδιωτικές κατασκευές (τοιχίο περίφραξης, καγκελόπορτα) της οικοδοµής.
Η Τεχνική Υπηρεσία µε τη µε αρ. πρωτ. 11107/27-03-2017 τεχνική της έκθεση
εισηγείται κοπή των δύο δέντρων προκειµένου να προχωρήσει η ανακατασκευή του
πεζοδροµίου και η αποκατάσταση των ιδιωτικών κατασκευών.
Από την αυτοψία που έγινε από την Υπηρεσία Πρασίνου διαπιστώθηκε ότι στο
πεζοδρόµιο της οικοδοµής επί της οδού Αγράφων 5, στη ∆Ε Συκεών, υπάρχει
δενδροστοιχία µε δέντρα µεγάλης ηλικίας και διαστάσεων. Σήµερα τα δέντρα είναι

ΑΔΑ: 94Ν6ΩΚΙ-ΒΡΧ

υγιή κα δεν παρουσιάζουν προβλήµατα από φυτοκοµικής άποψης, όµως πράγµατι
έχουν προκαλέσει οφθαλµοφανή βλάβη στο κοινόχρηστο πεζοδρόµιο.
Β. στο πεζοδρόµιο της οικοδοµής επί της οδού Καραϊσκάκη 56, στη ∆Ε Συκεών, υπάρχει
ένα δέντρο του οποίου το ριζικό σύστηµα σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 7632/02-032017 έγγραφο αυτοψίας της ΕΥΑΘ ΑΕ, έχει προκαλέσει βλάβη στη ιδιωτική
διακλάδωση (αγωγός) αποχέτευσης της οικοδοµής.
Η Τεχνική Υπηρεσία µε τη µε αρ. πρωτ. 11107/27-03-2017 τεχνική της έκθεση
εισηγείται την κοπή και εκρίζωση του δέντρου προκειµένου να προχωρήσει η
ανακατασκευή της ιδιωτικής διακλάδωσης (αγωγός) αποχέτευσης της οικοδοµής από
την ΕΥΑΘ ΑΕ και τον ενδιαφερόµενο δηµότη.
Από την αυτοψία που έγινε από την Υπηρεσία Πρασίνου διαπιστώθηκε ότι στο
πεζοδρόµιο της οικοδοµής επί της οδού Καραϊσκάκη 56, στη ∆Ε Συκεών, φύεται ένα
πεύκο µεγάλης ηλικίας και διαστάσεων. Σήµερα το δέντρο είναι υγιές κα δεν
παρουσιάζει προβλήµατα από φυτοκοµικής άποψης.
Σύµφωνα µε τις εισηγήσεις-τεχνικές εκθέσεις α) µε αρ. πρωτ. 11107/27-03-2017 και β)
το µε αρ. πρωτ. 11089/27-03-2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, προτείνεται να
ζητηθεί άδεια κοπής των προαναφερόµενων δέντρων (δύο λέιλαντ και ένα πεύκο)
(έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας) από την οικία Πολεοδοµία, κατόπιν
γνωµοδότησης από το Τοπικό Συµβούλιο της ∆Ε Συκεών και την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου και τελικής Απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου.
Σας επισυνάπτουµε τοπογραφικό διάγραµµα µε τις θέσεις των δέντρων.
Παρακαλούµε όπως εκφράσετε και διατυπώσετε τις προτάσεις σας και τη γνώµη σας
σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των δύο θεµάτων, σύµφωνα µε το άρθ.84, παρ. 1,
χωρίο 1γ και άρθ.83, παρ 2, χωρία 2δ και 2ζ, του Ν.3852/2010.

Η Αν. Προϊστάµενη του Τµήµατος
Περιβάλλοντος

∆ιαµαντοπούλου Μαρία
ΠΕ-∆ασολόγων, ∆ρ.
Συνηµµένα:
1. το µε αρ. πρωτ. 11107/27-03-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
µε συνηµµένη την ταυτάριθµη τεχνική έκθεση,
2. την µε αρ. πρωτ. 7482/01-03-2017 αίτηση της κ. Μαυρίδου Ευδοξίας,
3. το µε αρ. πρωτ. 11089/27-03-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
µε συνηµµένη την ταυτάριθµη τεχνική έκθεση,
4. την µε αρ. πρωτ. 2982/30-01-2017 αίτηση του κ. Ιατρίδη Ιωάννη,
5. το µε αρ. πρωτ. 2982/03-02-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας,
6. το µε αρ. πρωτ. ∆Ε∆Α 311/4300/24-02-2017 έγγραφο της ΕΥΑΘ
7. τµήµα τοπογραφικού διαγράµµατος µε τις θέσεις των δέντρων
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Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα µέλη αυτού
εξέθεσαν, 2) την µε αρ. Απόφαση 29/2017 του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας
Συκεών, 3) την υπ. αρ. πρωτ. 13245/6/4/2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος,
4) τα µε αρ. πρωτ. 11107/27-3-2017,11089/27-3-2017 έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου µε συνηµµένες τις ταυτάριθµες τεχνικές εκθέσεις, 5) την µε αρ. πρωτ.
7482/1-3-2017 αίτηση της κ. Μαυρίδου Ευδοξίας, 6) την µε αρ. πρωτ. 2982/30-01/2017
αίτηση του κ. Ιατρίδη Ιωάννη, 7) το µε αρ. πρωτ. 2982/3-2-2017 έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου, 8) το µε αρ. πρωτ. ∆Ε∆Α 311/4300/24-2-2017 έγγραφο της
ΕΥΑΘ, 9) το συνηµµένο τµήµα τοπογραφικού διαγράµµατος µε τις θέσεις των δέντρων,
10) τις διατάξεις του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114Α/2006), 11) τις διατάξεις του άρθρου 40
του Ν.1337/83(ΦΕΚ 33Α/1983), 12) τις διατάξεις του Ν.998/1978(ΦΕΚ 289Α/29-121979), 13) τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 (η) του Ν.4067/2012, 14) το µε αρ. πρωτ.
16794/4-12-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών κανονισµών &
Αδειοδοτήσεων (τµήµα Γ΄) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 15) το
γεγονός ότι η παρούσα απόφαση αποτελεί εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 16) τις
διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2δ,2ζ και άρθρου 84 παρ. 1γ του Ν.3852/2010(ΦΕΚ
87Α/2010)

Αποφασίζει Οµόφωνα
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ζητηθεί άδεια κοπής από
την οικεία Πολεοδοµία(έκδοση εργασιών µικρής κλίµακας): α) δύο δέντρων(λέιλαντ) επί
του πεζοδροµίου της οδού Αγράφων 5 και β) ενός δέντρου (πεύκο) επί του πεζοδροµίου
της οδού Καραϊσκάκη 56, για τους λόγους που αναφέρονται στις µε αρ. πρωτ. 11107/273-2017 και 11089/27-3-2017 εισηγήσεις - τεχνικές εκθέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 15/2017.
Αναθέτει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΑΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΡ∆Α ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΛΕΞΙΑ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΗΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

