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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΔΗΛΟ ΡΟΔΟΤ 

 
ΑΠΟΠΑΛΑ 

Από ηο Πρακηικό σνεδρίαζης ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζφής 

Αρ. ζσνεδρίαζης:  11η/22-08-2022 
Αρ. αποθ.               89/22-08-2022                                                                                                                                                                                                                          

                                   

Περίληυη 
 

Υορήγηζη άδειας κοπής δένδροσ ζηην Δημοηική Ιοινόηηηα Θαλσζού. 

Πηε Οφδν ζήκεξα 22-08-2022 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 κε ηελ δηα πεξηθνξάο δηαδηθαζία ε 

Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ (Απνθ. Γ.Π., 3/09-01-2022 πεξί ηεο εθινγήο ηαθηηθψλ θαη 
αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ Δ.Ξ.Ε.), ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε. έπεηηα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Ξξνέδξνπ ηεο, Αληηδεκάξρνπ Οφδνπ θ. Πηέθαλνπ Γξάθνπ  (Απνθ. Γεκάξρνπ 193/17-01-2022 «πεξί 
νξηζκνχ Αληηδεκάξρνπ σο Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο θαη Αληηδεκάξρσλ σο κειψλ ηεο), 
κε αξηζ. πξση. 2/50708/22-08-2022, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 77, 

παξάγξαθνο 6 ηνπ Λ.4555/2018, ηελ εγθχθιην  374/39135/30.05.2022 ηνπ Ξ.ΔΠ. «πεξί ιεηηνπξγίαο 
ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο» θαη ην άξζξν 78 ηνπ Λ. 4954/2022 (ΦΔΘ 136/09.07.2022 ηεχρνο Α΄), 

απνθαζίδεη ηελ έθδνζε ηεο θαησηέξσ απφθαζεο. 

           Αθνχ δηαπηζηψζεθε βάζεη ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο φηη ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ 
κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο ήηνη: 

 
ΤΛΛΕΣΕΥΟΜΣΕ: 1) Πηέθαλνο Γξάθνο Αληηδήκαξρνο – Ξξφεδξνο, 2) Ρζακπίθα Θηαραγηά Καγηφγινπ 

Αληηδήκαξρνο – Κέινο, 3) Ληθφιανο Θαξακαξίηεο Αληηδήκαξρνο – Κέινο, 4) Mηραήι Πετηεο 
Αληηδήκαξρνο - Κέινο 5) Αζαλάζηνο Πηάκνο Αληηδήκαξρνο – Κέινο, 6) Alexandre-Basile (Aιέμεο) 

Coliadis - Κέινο, 7) Βαζίιεηνο Ξαπανηθνλφκνπ – Κέινο, 8) Ησάλλεο Αθεληνχιεο - Κέινο,  9) Δκκαλνπήι 

Θαδνχιιεο - Κέινο, 10) Κηραήι Πηαπξήο - Κέινο, 11) Γεκήηξηνο Ησζήθ – Κέινο 
 

ΛΗ ΤΛΛΕΣΕΥΟΜΣΕ:   -   

       θαη ελεκεξψζεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ειεθηξνληθά- κε email, κέζσ ηεο πξφζθιεζεο πνπ 

εζηάιε ειεθηξνληθά γηα ηνλ έθηαθην θαη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 11εο έθηαθηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο, δεηήζεθε λα ππνβάινπλ ηηο απφςεηο 
ηνπο γηα ην παξαπάλσ αλαγξαθφκελν ζέκα ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

ΕΘΗΓΗΗ – ΣΕΥΜΘΙΗ ΕΙΘΕΗ ΓΘΑ ΙΟΠΗ ΔΕΜΔΡΟΤ ΣΗΜ Δ.Ε. ΘΑΚΤΟΤ 
     

    Πχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2δ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.4495/2017  κε ηελ 

νπνία, γηα ηελ θνπή δέλδξσλ κέζα ζε εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα ή ζε Ε.Ν.Δ., θαζψο θαη ζε 
νηθηζκνχο πξνυθηζηάκελνπο ηνπ λ.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) θαη νηθηζκνχο νξηνζεηεκέλνπο κε ην απφ 24. 

5.1985 π.δ. ζε θνηλφρξεζην ρψξν πφιεο ή νηθηζκνχ, απαηηείηαη Έγθξηζε Δξγαζηψλ Κηθξήο Θιίκαθαο.  Ζ 
Έγθξηζε Δξγαζηψλ Κηθξήο Θιίκαθαο ρνξεγείηαη χζηεξα απφ αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ Ρερληθή 

Έθζεζε ηνπ αξκφδηνπ γεσηερληθνχ επηζηήκνλα θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαη 
ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο 

λνκνζεζίαο, δειαδή ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο. 

Ζ ππεξεζία καο πξαγκαηνπνίεζε απηνςία ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ηαιπζνχ θαη δηαπίζησζε φηη 
ζηελ νδφ Γεκνθξαηίαο ππάξρεη κία κνπξηά, ε νπνία έτει εκηεηαμένη ζήυη κορμού θαη βαζχ επίκεθεο 

ζρίζηκν καηά μήκοσς ηοσ κορμού. Ζ θαηάζηαζε ηνπ δέληξνπ είλαη κε αλαζηξέςηκε. Ρν ζπγθεθξηκέλν 
δέληξν ζεσξείηαη επηθίλδπλν. Γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αηπρήκαηα απφ πηζαλή πηψζε ηνπ, 

εηζεγνχκαζηε ηελ θνπή ηνπ  θαη δεηάκε απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο. Ζ 

ππεξεζία ζα θξνληίζεη λα δνζνχλ ηξία θαιισπηζηηθά δέληξα ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ηαιπζνχ γηα λα 
θπηεπηνχλ ζε θαηάιιειε ζέζε πξνο αληηθαηάζηαζε απηνχ πνπ ζα θνπεί. 

 
 

 
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
ΑΔΑ: 9953Ω1Ρ-ΛΦΙ



[2] 
 

         ΦΩΣΟΓΡΑΦΘΑ ΔΕΜΔΡΟΤ 

 

 
 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής μεηά ηα ανφηέρφ, και έτονηας σπόυη: 
 

α) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α’/07-06-2010) φπσο απηέο 
αληηθαηαζηάζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο, ηνπ άξζξνπ 94 παξ. β ηνπ Λ. 4685/2020, ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ. 4735/2020, ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Λ. 4795/2021, ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ. 

4876/2021, ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο 
Εσήο, 

β) Ρελ ππ΄αξ. 26/2022 απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Ηαιπζνχ, κε ηελ νπνία παξέρεη ηε 
ζχκθσλε γλψκε ηεο γηα ηελ θνπή ηνπ αλαθεξφκελνπ δέλδξνπ, 

γ) Ρελ αλσηέξσ εηζήγεζε - ηερληθή έθζεζε ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ,  

δ) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3463/2006, ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018 θαη ηεο εγθπθιίνπ 
 374/39135/30.05.2022 ηνπ Ξ.ΔΠ. 

ε) Ρελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία ζηάιζεθε ειεθηξνληθά - κε 
email ζε φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη είηε επηζηξάθεθε ζπκπιεξσκέλε, είηε απάληεζαλ κε 

ειεθηξνληθφ θαη ηειεθσληθφ κήλπκα φπνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ςήθηζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο 
«πέξ»,  

ζη) Ρελ ππ΄ αξ.  86 /2022 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο κε ζέκα: Ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 

αηηηνινγία ζχγθιεζεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο                                                
(ΑΓΑ: Ψ6ΡΖΩ1Ο-4Μ1).                                            

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ 

 

Ειζηγείηαι ζηο Δημοηικό σμβούλιο ηελ θνπή ελφο (1) δέλδξνπ (Κνπξηά), ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηελ νδφ Γεκνθξαηίαο 2 ζηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ηαιπζνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 

εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ. 

 

Ζ θαζ’ χιελ αξκφδηα Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε 
ηνπ αλσηέξσ δέλδξνπ κε 3 (ηξία) λέα δέλδξα ζε παξαπιήζην ζεκείν, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ θαη 

επηηξέπεηαη. 
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              Ν Ξξφεδξνο                                                                     Ρα Κέιε 

           Πηέθαλνο Γξάθνο                                                    1) Ρζακπίθα Θηαραγηά Καγηφγινπ 

                                                                                        2) Ληθφιανο Θαξακαξίηεο 
                                                                               3) Κηραήι Πείηεο 

                                                                               4) Αζαλάζηνο Πηάκνο 
                                                                               5) Alexandre-Basile (Aιέμεο) Coliadis 

                                                                               6) Βαζίιεηνο Ξαπαντθνλφκνπ 
                                                                               7) Γηάλλεο Αθεληνχιεο 
                                                                               8) Δκκαλνπήι Θαδνχιιεο 

                                                                               9) Κηραήι Πηαπξήο 
                                                                              10) Γεκήηξηνο Ησζήθ 

                                                Αθξηβέο Απφζπαζκα 

                                                              Ν Ξξφεδξνο 
 

 
                                                      Γξ. Πηέθαλνο Η. Γξάθνο 

Αληηδήκαξρνο Ξνιηηηζηηθψλ Κλεκείσλ 
& πεξεζίαο Γφκεζεο 

Γξ. Ξνιηηηθφο Κεραληθφο Α.Ξ.Θ. 
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