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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 9ης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης: 09η/27-11-2020 
Αρ. αποφ.:             99/27-11-2020                                                      ΑΔΑ: 

 
Περίληψη 

 

Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Έγγραφα ΑΠ 18/53136/20-10-2020, 18/53146/20-10-
2020)  Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)     

 

Στη Ρόδο σήμερα 27-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με την δια περιφοράς διαδικασία η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ., 276/23-09-2020 περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους), 
έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. 
Δημάρχου 2116/29-09-2020 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), με αριθ. 
πρωτ. 2/59519/23-11-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στις 
Εγκυκλίους 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 

με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

      Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των 
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών συναινούν με την 

δια περιφοράς διαδικασία δέκα (10) μέλη ήτοι: 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης – 

Αντιπρόεδρος, 3) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος,   4) Νικόλαος Καραμαρίτης 
Αντιδήμαρχος – Μέλος,  5) Παναγιώτης Σταμάτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Αθανάσιος Στάμος 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 7) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Μέλος, 8) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος,          
9) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος, 10) Σάββας Χριστοδούλου -  Αναπληρωματικό μέλος 

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος  2) Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος 

 

       και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης της 9ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου έξι (6) θεμάτων, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (18/53136/20-10-2020) 

 
Θέμα: Χορήγηση άδειας κοπής δέντρου 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2ζ του άρθρου 29 του Ν.4495/2017 με την 
οποία, για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε 

οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α’ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 

5.1985 π.δ. σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται 
ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα 

και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 
δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, δηλαδή της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής. 
Με την αρ. πρωτ. 18/2280/17-01-2020 αίτηση της, η εταιρεία Στήριξις Τεχνική Α.Ε. ζήτησε 

την κοπή δύο δέντρων ενός ευκαλύπτου και ενός δέντρου Melia azedarach (κοινή ονομασία μιγάκι). Η 

υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στη συμβολή των οδών I. Δενδρινού 54 και Παππά και 
διαπίστωσε ότι τα παραπάνω δέντρα είναι απολύτως υγιή. Ζητήσαμε από την δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών να γνωμοδοτήσει αν , το ριζικό σύστημα των συγκεκριμένων δέντρων δημιουργεί πρόβλημα 
στο περιμετρικό τοιχίο του ακινήτου, δίπλα από το οποίο φύονται. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών μας έστειλε με το αριθμ. πρωτ. 16/48239/28-09-2020 διαβιβαστικό, την τεχνική έκθεση 
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μηχανικού σύμφωνα με την οποία, απαιτείται η κοπή του ενός δέντρου και συγκεκριμένα του 

ευκαλύπτου γιατί οι ρίζες του δέντρου έχουν αναπτυχθεί, ωθούν το υφιστάμενο τοιχίο αντιστήριξης 

του κτιρίου, το οποίο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει 
σοβαρή απόκλιση από την κατακόρυφο του τοιχίου. Για αποφυγή μελλοντικής κατάρρευσης του 

τοιχίου, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στο 
κτίριο, προτείνει την κοπή του συγκεκριμένου δέντρου. 

 Η υπηρεσία μας συμφωνεί με την κοπή του ευκαλύπτου αφού υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης 

του τοιχίου και πιθανής πρόκλησης ζημιών και τραυματισμών και ζητά από την Επιτροπή Ποιότητας 

ζωής τη σύμφωνη γνώμη της. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στην συμβολή των οδών I. Δενδρινού 54 και Παππά, 

στην πόλη της Ρόδου, διαπιστώθηκε ,ότι υφιστάμενο τοιχίο αντιστήριξης κτιρίου κατασκευασμένο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, παρουσιάζει σοβαρή απόκλιση από την κατακόρυφο. 

Οι ρωγμές οφείλονται στο ριζικό σύστημα δένδρου, το οποίο βρίσκεται επί του ορίου της 

δημοτικής οδού (Παππά). Οι ρίζες του δένδρου έχουν αναπτυχτεί, ωθούν το τοιχίο και έχουν 

προκαλέσει την απόκλιση από την κατακόρυφο του τοιχίου. 

Για την αποφυγή μελλοντικής κατάρρευσης του τοιχίου η οποία μπορεί να προκαλέσει 

τραυματισμούς αλλά και ζημιές στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στο κτίριο, προτείνεται η κοπή του 

συγκεκριμένου δένδρου έτσι ώστε να σταματήσει η περαιτέρω ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Με την αρ. πρωτ. 18/2280/17-01-2020 αίτηση της, η εταιρεία Στήριξις Τεχνική Α.Ε. ζήτησε 

την κοπή δύο δέντρων ενός ευκαλύπτου και ενός δέντρου Melia azedarach (κοινή ονομασία μιγάκι).           

Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στη συμβολή των οδών I. Δενδρινού 54 και Παππά και 

διαπίστωσε ότι τα παραπάνω δέντρα είναι απολύτως υγιή. Ζητήσαμε από την δ/νση Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών να γνωμοδοτήσει αν , το ριζικό σύστημα των συγκεκριμένων δέντρων δημιουργεί πρόβλημα 

στο περιμετρικό τοιχίο του ακινήτου, δίπλα από το οποίο φύονται. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών μας έστειλε με το αριθμ. πρωτ. 16/48239/28-09-2020 διαβιβαστικό, την τεχνική έκθεση 

μηχανικού σύμφωνα με την οποία, απαιτείται η κοπή του ενός δέντρου και συγκεκριμένα του 

ευκαλύπτου γιατί οι ρίζες του δέντρου έχουν αναπτυχθεί, ωθούν το υφιστάμενο τοιχίο αντιστήριξης 

του κτιρίου, το οποίο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει 

σοβαρή απόκλιση από την κατακόρυφο του τοιχίου. Για αποφυγή μελλοντικής κατάρρευσης του 

τοιχίου, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στο 

κτίριο, προτείνει την κοπή του συγκεκριμένου δέντρου. Η υπηρεσία μας συμφωνεί με την κοπή του 

ευκαλύπτου αφού υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του τοιχίου και πιθανής πρόκλησης ζημιών και 

τραυματισμών. Όσο αφορά το μιγάκι δεν συντρέχουν λόγοι κοπής του. 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΝΔΡΟΥ 

 
Συμβολή των οδών Ι. Δενδρινού 54 και Παππά, είδος δέντρου Ευκάλυπτος 
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ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (18/53146/20-10-2020) 

 

Θέμα: Χορήγηση άδειας κοπής δέντρου 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2ζ του άρθρου 29 του Ν.4495/2017 με την 

οποία, για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε 
οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α' 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 

5.1985 π.δ. σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας χορηγείται 
ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα 

και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 
δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, δηλαδή της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής. 

Με την αρ. πρωτ. 18/11119/03-03-2020 αίτηση του κου Καρυδάκη Γεώργιου, ζητήθηκε η 
κοπή ενός δέντρου και συγκεκριμένα η κοπή μιας Ακακίας Ροβίνιας (Robinia Pseudoacacia) στην οδό 

Λάρνακας 2 γιατί οι ρίζες του έχουν καταστρέφει το περιμετρικό τοιχίο του ακινήτου. Ζητήσαμε από 
την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να γνωμοδοτήσει αν , το ριζικό σύστημα του συγκεκριμένου 

δέντρου δημιουργεί πρόβλημα στο περιμετρικό τοιχίο του ακινήτου. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών μας έστειλε με το αριθμ. πρωτ. 16/48246/28-09-2020 διαβιβαστικό, την τεχνική έκθεση 
μηχανικού σύμφωνα με την οποία απαιτείται η κοπή του δέντρου γιατί εξαιτίας των ριζών του δέντρου 

έχουν προκληθεί σοβαρές διαμπερείς ρωγμές σε επίπεδο περίπου μισού μέτρου κάτω από τη στάθμη 
της οδού Λάρνακας και εντός της αυλής της οικίας η οποία βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό 

της οδού. Για αποφυγή μελλοντικής κατάρρευσης του τοιχίου, η οποία μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμούς προτείνει την κοπή του συγκεκριμένου δέντρου. Η υπηρεσία μας συμφωνεί με την 

κοπή του παραπάνω δέντρου, αφού υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του τοιχίου με αποτέλεσμα πιθανή 

πρόκληση ατυχήματος και ζητά από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής τη σύμφωνη γνώμη της. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε στην συμβολή των οδών Παναγιώτου Ροδίου 4 και 

Λάρνακας, στην πόλη της Ρόδου, διαπιστώθηκε ότι υφιστάμενο τοιχείο αντιστήριξης οικίας στα όριά 

του με την οδό Λάρνακας, παρουσιάζει σοβαρές διαμπερείς ρωγμές. Οι ρωγμές οφείλονται στο ριζικό 

σύστημα δένδρου, το οποίο βρίσκεται επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των προαναφερόμενων οδών. 

Οι ρίζες του δένδρου έχουν αναπτυχτεί και έχουν προκαλέσει τις ρωγμές στο τοιχείο, σε επίπεδο 

περίπου μισού μέτρου κάτω από τη στάθμη της οδού και εντός της αυλής της οικίας η οποία βρίσκεται 

σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του δρόμου. 

Για την αποφυγή της κατάρρευσης του τοιχείου η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, 

προτείνεται η κοπή του συγκεκριμένου δένδρου έτσι ώστε να σταματήσει η περαιτέρω ανάπτυξη του 

ριζικού συστήματος. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Με την αρ. πρωτ. 18/11119/03-03-2020 αίτηση του κου Καρυδάκη Γεώργιου, ζητήθηκε η 

κοπή ενός δέντρου και συγκεκριμένα η κοπή μιας Ακακίας Ροβίνιας (Robinia Pseudoacacia) στην οδό 

Λάρνακας 2 γιατί οι ρίζες του έχουν καταστρέψει το περιμετρικό τοιχίο του ακινήτου. Ζητήσαμε από 

την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να γνωμοδοτήσει αν , το ριζικό σύστημα του συγκεκριμένου 

δέντρου δημιουργεί πρόβλημα στο περιμετρικό τοιχίο του ακινήτου. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών μας έστειλε με το αριθμ. πρωτ. 16/48246/28-09-2020 διαβιβαστικό, την τεχνική έκθεση 

μηχανικού σύμφωνα με την οποία απαιτείται η κοπή του δέντρου γιατί εξαιτίας των ριζών του δέντρου 

έχουν προκληθεί σοβαρές διαμπερείς ρωγμές σε επίπεδο περίπου μισού μέτρου κάτω από τη στάθμη 

της οδού Λάρνακας και εντός της αυλής της οικίας η οποία βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό 

της οδού. Για αποφυγή μελλοντικής κατάρρευσης του τοιχίου, η οποία μπορεί να προκαλέσει 

τραυματισμούς προτείνει την κοπή του συγκεκριμένου δέντρου. Η υπηρεσία μας συμφωνεί με την 

κοπή του παραπάνω δέντρου, αφού υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του τοιχίου με αποτέλεσμα πιθανή 

πρόκληση ατυχήματος. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΝΔΡΟΥ 

 

Οδός Λάρνακας 2, είδος δέντρου Ακακία Ροβίνια 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 

40 του Ν. 4735/2020  περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
β) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

Τις με αρ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 60249/22.09.2020, 
426/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 

δ) Τις υπ΄αρ. 18/53136/20-10-2020 και 18/53146/20-10-2020 εισηγήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και πρασίνου 

ε) Τις τεχνικές εκθέσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου 

στ) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά 

- με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με 
ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», εκτός από τον                    

κ. Δημήτριο Ιωσήφ που ψήφισε «Παρόν» 
η) Το από 24-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο οποίο 

αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

(Το μέλος της επιτροπής κ. Δημήτριος Ιωσήφ ψήφισε «Παρόν») 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή δύο (2) δένδρων και ειδικότερα: 

1) Ενός (1) δέντρου, είδους Ευκάλυπτου που ευρίσκεται στην συμβολή των οδών Ι. Δενδρινού 
54 και Παππά  και  

2) Ενός (1) δέντρου, είδους Ακακίας Ροβίνιας που ευρίσκεται στην οδό Λάρνακας 2, 

 
σύμφωνα με τις παραπάνω εισηγήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 
 

 
 

  Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 

Στέφανος Δράκος                                                                1) Ιωάννης Αφεντούλης 
                                                                                         2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

                                                                                3) Νικόλαος Καραμαρίτης 
                                                                                4) Παναγιώτης Σταμάτης     

                                                                                5) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                                6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                                7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

                                                                                8) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                                                         9) Σάββας Χριστοδούλου 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 
 

Στέφανος Δράκος 
Αντιδήμαρχος 

 
 

ΑΔΑ: ΩΞΣΒΩ1Ρ-Μ6Ε
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