
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. συνεδρίασης:  4η/21-05-2021
Αρ. αποφ.             24/21-05-2021                                                                                           

Περίληψη

Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα Παστίδας (Έγγραφο ΑΠ 21935/12-05-
2021 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)    

Στη Ρόδο σήμερα 21-05-2021 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. 2/22839/17-05-2021, 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 (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) Νικόλαος Γιαννάς – Μέλος, 10) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος  

     και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της  4ης

τακτικής  δια  περιφοράς  συνεδρίασης,  επί  συνόλου  11  (έντεκα)  θεμάτων  (9  θέματα  της  ΗΔ  και
2 θέματα εκτός ΗΔ) ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα
το οποίο έχει ως εξής:

ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (21935/12-05-2021)

 ΘΕΜΑ : «Κοπές  δέντρων στην Δημοτική Κοινότητα Παστίδας» 

 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 οικι -
σμούς 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 δή-
μου,  με την επιφύλαξη των διατάξεων  της  δασικής  νομοθεσίας,  δηλαδή της  Επιτροπής  Ποιότητας
Ζωής. 
Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στη Δημοτική Κοινότητα Παστίδας και διαπίστωσε ότι 2 πεύ-
κα που φύονται σε πολυσύχναστη κεντρική οδό της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας, την οδό Φιλερή-
μου, είναι τελείως ξερά. Τα συγκεκριμένα δέντρα θεωρούνται επικίνδυνα γιατί ξεροί κλάδοι μπορεί να
σπάσουν και να τραυματίσουν διερχόμενους πεζούς ή να προκαλέσουν ζημιές σε οχήματα. Η κατάστα-
ση των δέντρων είναι μη αναστρέψιμη. 
Επίσης υπάρχει ένα τρίτο πεύκο στην οδό Σταδίου της ίδιας Δημοτικής Κοινότητας, φύεται σε ρέμα και
έχει πάρει μεγάλη κλίση προς το σημείο όπου υπάρχει κολώνα της ΔΕΗ. Επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυ-
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νος λόγω της κλίσης και του μεγάλου ύψους του πεύκου να προκληθεί πτώση του (ειδικά σε ακραίες
καιρικές συνθήκες), πρέπει να κοπεί. 

Για  τους  παραπάνω  λόγους,  εισηγούμαστε  την  κοπή  τους  και  ζητάμε  από  την  Επιτροπή
Ποιότητας  ζωής  τη  σύμφωνη  γνώμη  της.  Η  υπηρεσία  θα  φροντίσει  να  δοθούν  τρία  δέντρα  στη
Δημοτική  Κοινότητα  Παστίδας  για  να  φυτευτούν  σε  κατάλληλες  θέσεις  εντός  του  χωριού  προς
αντικατάσταση αυτών που θα κοπούν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στη Δημοτική Κοινότητα Παστίδας και διαπίστωσε
ότι 2 πεύκα που φύονται σε πολυσύχναστη κεντρική οδό της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας, την οδό
Φιλερήμου, είναι τελείως ξερά. Τα συγκεκριμένα δέντρα θεωρούνται επικίνδυνα γιατί ξεροί κλάδοι μπο-
ρεί να σπάσουν και να τραυματίσουν διερχόμενους πεζούς ή να προκαλέσουν ζημιές σε οχήματα. Η κα-
τάσταση των δέντρων είναι μη αναστρέψιμη. 
Επίσης υπάρχει ένα τρίτο πεύκο στην οδό Σταδίου της ίδιας Δημοτικής Κοινότητας, φύεται σε ρέμα και
έχει πάρει μεγάλη κλίση προς το σημείο όπου υπάρχει κολώνα της ΔΕΗ. Επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυ-
νος λόγω της κλίσης και του μεγάλου ύψους του πεύκου να προκληθεί πτώση του (ειδικά σε ακραίες
καιρικές συνθήκες), πρέπει να κοπεί. 

Για  τους  παραπάνω  λόγους,  εισηγούμαστε  την  κοπή  των  τριών  παραπάνω  δέντρων.  Η
υπηρεσία θα φροντίσει να δοθούν τρία δέντρα στη Δημοτική Κοινότητα Παστίδας για να φυτευτούν σε
κατάλληλες θέσεις εντός του χωριού προς αντικατάσταση αυτών που θα κοπούν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
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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) Την υπ΄αρ. 21933/12-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και πρασίνου
ε) Την τεχνική έκθεση 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».
ζ) Το από 21-05-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο οποίο
αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο την  κοπή  τριών  (3)  πευκόδενδρων,  τα  οποία

βρίσκονται τα δύο στην οδό Φιλερήμου και το τρίτο στην οδό Σταδίου στην Κοινότητα Παστίδας,

σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση 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) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου

                                                                                3) Νικόλαος Καραμαρίτης
                                                                                4) Παναγιώτης Σταμάτης 
                                                                                5) Αθανάσιος Στάμος
                                                                                6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος
                                                                                7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου
                                                                                8) Νικόλαος Γιαννάς
                                                                                9) Δημήτριος Ιωσήφ

                                                                                      
                                             Ακριβές Απόσπασμα                             
                                                   Ο Πρόεδρος

                                           Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
                                   Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων
                                             & Υπηρεσίας Δόμησης
                                     Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

[4]

ΑΔΑ: 6Ο6ΖΩ1Ρ-3ΣΦ


		2021-05-27T09:54:10+0300
	Athens




