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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 1ης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης: 01η/08-01-2021 
Αρ. αποφ.:            001/08-01-2021                                                        

 
Περίληψη 

 

Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Έγγραφα ΑΠ 61337/3-12-2020, 62078/8-12-2020 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)     

Στη Ρόδο σήμερα 08-01-2021 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. 173/04-01-2021, 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 (11) μέλη ήτοι: 

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

Αντιπρόεδρος, 3) Τηλέμαχος Καμπούρης Αντιδήμαρχος – Αναπληρωματικό 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) Νικόλαος Γιαννάς – Μέλος, 10) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος, 11) Σάββας Χριστοδούλου -  
Αναπληρωματικό μέλος 

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Τσαμπίκα Κιαχάγια Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης – 

Μέλος   

 
       και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης της 1ης 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 (61337/3-12-2020) 
 

Θέμα: Xορήγηση 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 με αρ. πρωτ. 18/19266/07-05-2020 αίτησή του ο κ. Πελαρδής Ιωάννης ζητούσε το 

κλάδεμα δέντρου του είδους Pistacia terebinthus (προστατευόμενο είδος με κοινή ονομασία γραμιθιά) 
το οποίο βρίσκεται στα όρια του προαύλιου χώρου του 10ου Νηπιαγωγείου Ρόδου και σε υπερυψωμένο 

επίπεδο (2m) σε σχέση με το έδαφος. Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε το αναγκαίο κλάδεμα αλλά 

διαπίστωσε πως το δέντρο παρότι είναι απολύτως υγιές έχει πάρει ελαφριά κλίση και οι ρίζες του σε 
αρκετά σημεία είναι εμφανείς καθότι πλέον των δέκα χρόνων δεν κατασκευάστηκε το τοιχίο – 

περίφραξη που είχε προτείνει και εγγράφως στις Τεχνικές Υπηρεσίες.  
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Επειδή ο χώρος που βρίσκεται το δέντρο αποτελεί  σημείο που παίζουν παιδιά και σε 

περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή σεισμών υπάρχει ενδεχόμενο πρόκλησης ατυχήματος 

ζητήσαμε από την δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προχωρήσει στην κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του δέντρου. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών μας έστειλε με το αριθ. πρωτ. 16/52929/19-10-2020 έγγραφο καθώς και τον 
προϋπολογισμό κατασκευής τοιχίου από μηχανικό σύμφωνα με τα οποία η κατασκευή είναι δύσκολη 

και πολύ δαπανηρή και μας πρότεινε την κοπή του δένδρου. 

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί για την κοπή της γραμιθιάς προς αποφυγή 
μελλοντικής πτώσης της η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές και ζητά από την 

Επιτροπή Ποιότητας ζωής τη σύμφωνη γνώμη της. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Με την με αρ. πρωτ. 18/19266/07-05-2020 αίτησή του ο κ. Πελαρδής Ιωάννης ζητούσε το 

κλάδεμα δέντρου του είδους Pistacia terebinthus (προστατευόμενο είδος με κοινή ονομασία γραμιθιά) 
το οποίο βρίσκεται στα όρια του προαύλιου χώρου του 10ου Νηπιαγωγείου Ρόδου και σε υπερυψωμένο 

επίπεδο (2m) σε σχέση με το έδαφος. Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε το αναγκαίο κλάδεμα αλλά 
διαπίστωσε πως το δέντρο παρότι είναι απολύτως υγιές έχει πάρει ελαφριά κλίση και οι ρίζες του σε 

αρκετά σημεία είναι εμφανείς καθότι πλέον των δέκα χρόνων δεν κατασκευάστηκε το τοιχίο – 

περίφραξη που είχε προτείνει και εγγράφως στις Τεχνικές Υπηρεσίες.  
Επειδή ο χώρος που βρίσκεται το δέντρο αποτελεί  σημείο που παίζουν παιδιά και σε 

περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή σεισμών υπάρχει ενδεχόμενο πρόκλησης ατυχήματος 
ζητήσαμε από την δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προχωρήσει στην κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του δέντρου. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών μας έστειλε με το αριθ. πρωτ. 16/52929/19-10-2020 έγγραφο καθώς και τον 

προϋπολογισμό κατασκευής τοιχίου από μηχανικό σύμφωνα με τα οποία η κατασκευή είναι δύσκολη 

και πολύ δαπανηρή και μας πρότεινε την κοπή του δένδρου. 
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί για την κοπή της γραμιθιάς προς αποφυγή 

μελλοντικής πτώσης της η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές και ζητά από την 
Επιτροπή Ποιότητας ζωής τη σύμφωνη γνώμη της. 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16/52929/19-10-2020) 

 

Θέμα : Επικινδυνότητα δέντρου στο 10° Νηπιαγωγείο Ρόδου.                                                        

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 18/28029 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

Μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε στο εν λόγω δέντρο διαπιστώσαμε την 

επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δέντρου , λόγω της κοπής του μεγαλύτερου μέρους 

του επιφανειακού ριζικού συστήματος του. 

Στο σχετικό έγγραφο σας προτείνετε τη κατασκευή περιμετρικού τοιχίου γύρω από 

τη γραμιθιά ώστε να διασφαλισθεί και η ευστάθεια του δέντρου. Ωστόσο η δική μας άποψη 

είναι ότι το δέντρο θα πρέπει να κοπεί άμεσα διότι ακόμη και η κατασκευή τοιχίου δεν θα 

διασφαλίσει την ευσταθεια του Κατά την αυτοψία μας η καταστροφή του μεγαλύτερου 

μέρους του ριζικού συστήματος σε συνδυασμό με το μεγάλο ύψος του συνεπάγεται και την 

ουσιαστική έλλειψη ευστάθειας του. 

Επίσης η κατασκευή τοιχίου όπως μας προτείνετε είναι τεχνικά πολύ δύσκολη με τα 

μέσα της αυτεπιστασίας που διαθέτουμε για τους εξής λόγους : 

1. Το τοιχίο εξωτερικά θα εισέλθει εντός του δρόμου και θα δυσχεράνει την κίνηση 

των οχημάτων 

2 Για τη κατασκευή τοιχίου εσωτερικά του σχολείου θα πρέπει να καθαιρεθούν τα 

υπάρχοντα χαμηλά τοιχία ώστε να κατασκευαστούν τα νέα , συνεπώς η αυλή του 

σχολείου θα γίνει εργοτάξιο για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

3 Είναι υπερβολικά μεγάλο το συνολικό κόστος της κατασκευής, το οποίο θα ανέλθει 

στα 21.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επισυνάπτεται σχετικός 

ενδεικτικός προϋπολογισμός ) 

Τελικά η αφαίρεση του δέντρου και η φύτευση άλλων δέντρων στο ύψος του 

δρόμου θα αποτελέσει τη βέλτιστη λύση για το συγκεκριμένο χώρο.                        

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΝΔΡΟΥ 

 

Όρια του προάυλιου χώρου του 10ου Νηπιαγωγείου Ρόδου, είδος δέντρου Γραμιθιά 
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ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (62078/8-12-2020) 

 
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 το υπ΄αριθμ. 935745 ηλεκτρονικό αίτημα του αντιδημάρχου Εμπορίου, Εκκλησιαστικών 

θεμάτων, σχέσεων με την Εκκλησία, Θρησκευμάτων και Κοιμητηρίων, κου Θανάση Στάμου,  ζητήθηκε 
κοπή ενός κυπαρισσιού εντός του κοιμητηρίου του Ταξιάρχη. Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία 

στο κοιμητήριο του Ταξιάρχη και διαπίστωσε ότι το δέντρο έχει πάρει μεγάλη κλίση προς το μνήμα 

έμπροσθεν του οποίου φύεται. Επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λόγω της κλίσης και του μεγάλου 
ύψους του κυπαρισσιού  να προκληθεί πτώση του (ειδικά σε ακραίες καιρικές συνθήκες), εισηγούμαστε 

την κοπή του  και ζητάμε από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής τη σύμφωνη γνώμη της. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Με το υπ’ αρ. 935745 ηλεκτρονικό αίτημα του αντιδημάρχου Εμπορίου, Εκκλησιαστικών 

θεμάτων, σχέσεων με την Εκκλησία, Θρησκευμάτων και Κοιμητηρίων, κου Θανάση Στάμου,  ζητήθηκε 
κοπή ενός κυπαρισσιού εντός του κοιμητηρίου του Ταξιάρχη. Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία 

στο κοιμητήριο του Ταξιάρχη και διαπίστωσε ότι το δέντρο έχει πάρει μεγάλη κλίση προς το μνήμα 
έμπροσθεν του οποίου φύεται. Επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λόγω της κλίσης και του μεγάλου 

ύψους του κυπαρισσιού  να προκληθεί πτώση του (ειδικά σε ακραίες καιρικές συνθήκες), η υπηρεσία 

μας συμφωνεί με την κοπή του παραπάνω δέντρου,  αφού σε περίπτωση πτώσης του θα προκληθούν 
υλικές ζημιές ή και ατύχημα. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΝΔΡΟΥ 

 

Κοιμητήριο Ταξιαρχών, είδος δέντρου Κυπαρίσσι 
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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. 61337/3-12-2020 και 62078/8-12-2020 εισηγήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

πρασίνου 
ε) Τις τεχνικές εκθέσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

στ) Το αριθ. πρωτ. 16/52929/19-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

ζ) 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». 
η) Το από 05-01-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο οποίο 

αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

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

1) Ενός (1) δέντρου, είδους Pistacia terebinthus (Γραμιθιά)  που ευρίσκεται στα όρια του 

προάυλιου χώρου του 10ου Νηπιαγωγείου Ρόδου  και  
            2) Ενός (1) δέντρου, είδους Κυπαρίσσι που ευρίσκεται στο Κοιμητήριο Ταξιαρχών, 

 

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

Η καθ’ ύλην αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου θα πρέπει να προβεί στην αντικατάσταση 
των ανωτέρω δένδρων με νέα δένδρα στα ίδια ή σε παραπλήσια σημεία, όπου αυτό είναι δυνατόν και 

επιτρέπεται. 
 

 

  Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 
Στέφανος Δράκος                                                                1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                         2) Τηλέμαχος Καμπούρης 
                                                                                3) Νικόλαος Καραμαρίτης 

                                                                                4) Παναγιώτης Σταμάτης     

                                                                                5) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                                6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                                7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                                8) Νικόλαος Γιαννάς 

                                                                                9) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                                                        10) Σάββας Χριστοδούλου 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Στέφανος Δράκος 

Αντιδήμαρχος 
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