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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  25/10/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/25-10-2019    Αριθ. Απόφασης: 831/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Οκτωβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/56401/21.10.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των 67 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και  95  του Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά  (47), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 

Θ Ε Μ Α 39o : Έγκριση της υπ΄αριθ. 75/2.10.2019 Απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Γνωμοδότηση για 
κοπή δένδρου εντός κτηματολογικής οδού». 

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ.Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. 75/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η 
οποία έχει ως εξής: 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 
έγγραφο ΑΠ 1178/15-7-2019 της  Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που έχει ως 
κατωτέρω: 

 
Θέμα : Γνωμοδότηση για κοπή δέντρου εντός κτηματολογικής οδού, 
κατόπιν αιτήματος στην Δνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 
Σχετ.:1) Το υπ’ αρ. πρ.  18/32639 /21-6-2019  έγγραφο Δ.Π.Π. (α.π. 1178/24-6-
2019 ΔΠΣχ) 
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2) Το υπ’ αρ. πρ.  1619 /23-04-2019  έγγραφο ΥΔΟΜ –Τμ. Αυθαιρέτων (α.π. 
1175/24-6-19 ΔΠΣχ) 
3) Το υπ’ αρ. πρ.  639 /17-04-2019  έγγραφο ΔΠΣχ προς ΥΔΟΜ και ΔΤΕ.Υ 
4) Η υπ’ αρ. πρ.  639 /03-04-2019  αίτηση της κ. Φτάκλα Φωτεινής. 

 
Έχοντας υπόψη  

1.Τα παραπάνω σχετικά έγγραφα  
 
2.Τις Διατάξεις  
α) του Π.Δ/τος της 2-3-81 (ΦΕΚ 138/Δ/13-3-81)  «Περί του τρόπου 

καθορισμού των ορίων των προ της 16-8-23 υφισταμένων οικισμών των 
στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων 
και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών.» 

β)του N.3852/10, ΦΕΚ (87/Α/7-6-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

γ)του Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» 

δ) του Ν.4067/12, (ΦΕΚ 79/Α/9-4-12) « Νέος  Οικοδομικός 
Κανονισμός» 

ε)του Ν. 4495/14 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-17)  «Έλεγχος και προστασία του 
δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 

 
3. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 46794/4-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-

ΓΕΝ) με θέμα : « Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» , όπου 
μεταξύ άλλων αναφέρει:  

«…διευκρινίζουµε ότι για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή 
οικισµού απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας από την οικεία 
Υπηρεσία ∆όµησης, µετά από αίτηση της αρµόδιας υπηρεσίας του οικείου ∆ήµου 
και σχετική Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου (Επιτροπή ποιότητας ζωής 
ή δηµοτικού συµβουλίου), προσκοµίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από την παρ. 1 η του αρθ. 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 
2605/Β’/15-10-2013). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόµιση 
τοπογραφικού διαγράµµατος, κατατίθεται οδοιπορικό σκαρίφηµα, αντίστοιχο της 
περίπτωσης ια του παραπάνω άρθρου, που αφορά στα δηµόσια ή δηµοτικά έργα.» 

 
4. Το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και το κτηματολογικό διάγραμμα της Κ.Μ. 

625 γαιών  Κρεμαστής, Τόμος 1, Φύλλο 160, Φάκελος 1724, σύμφωνα με το 
οποίο η κτηματολογική μερίδα 625 γαιών Κρεμαστής, συνορεύει με 
κτηματολογική οδό (stradello pubblico). 

 
5. Την οικοδομική άδεια 94/1983 με θέμα: « Ανέγερση νέας ισογείου 

οικοδομής» εντός του οικισμού Κρεμαστής, που αφορά στην συγκεκριμένη 
κτηματολογική μερίδα. 

 
6. Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης της Κ.Μ. 625 γαιών  Κρεμαστής 

το οποίο συνέταξε ο ιδιώτης αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός κ. Τσιράκος 
Παναγιώτης, σύμφωνα με το οποίο στην υφιστάμενη κατάσταση όπως 
αποτυπώνεται και στο τοπογραφικό διάγραμμα, εμφαίνεται ότι : 

-Το τμήμα Α , με στοιχεία ( 1-2-4-5-6-1) όπου εμφαίνεται και το 
δέντρο (πορτοκαλιά)  της αίτησης κοπής αποτελεί κοινόχρηστη 
κτηματολογική οδό. 

-Στο τμήμα Β, με στοιχεία (2-7-8-4-3-2) το οποίο διαχωρίζεται με 
υλοποιημένο τοιχίο εντός της κτηματολογικής οδού, διέρχεται ρέμα. 
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7. Την αυτοψία στην συγκεκριμένη περιοχή από τοπογράφο μηχανικό της 
υπηρεσίας μας. 

 
8. Το γεγονός ότι το δέντρο (πορτοκαλιά)  για το οποίο οι ιδιώτες αιτούνται 

την κοπή, εμπίπτει εντός κοινόχρηστης κτηματολογικής οδού η οποία γενικότερα 
χρήζει καθαρισμού από θάμνους και λοιπή βλάστηση. Επισημαίνουμε ότι το 
συγκεκριμένο τμήμα στο όποιο αναφέρεται η αίτηση κοπής του δέντρου αποτελεί 
σύμφωνα με την διαμορφωμένη κατάσταση την μοναδική πρόσβαση προς την 
οικία της αιτούσας.   

 
9. Το έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πράσινου του Δήμου, κατόπιν 

υποβολής αίτησης για κοπή δέντρου από συνιδιοκτήτρια της αντίστοιχης 
κτηματολογικής μερίδας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι πρέπει να γίνει σχετική 
εισήγηση από την υπηρεσία μας προς την Ε.Π.Ζ.   

 
   Κατόπιν των παραπάνω σας διαβιβάζουμε την παρούσα εισήγηση και 

παρακαλούμε για την γνωμοδότηση σας όσον αφορά στην κοπή του 
συγκεκριμένου δέντρου (πορτοκαλια) το οποίο βρίσκεται εντός κοινόχρηστης 
κτηματολογικής οδού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσπέλαση προς 
στην οικία των αιτούντων η οποία βρίσκεται εντός του οικισμού Κρεμαστής. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και 

Εφαρμογών της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Σωτηράκη Σταματία η οποία 
ανέπτυξε προφορικά όσα αναφέρονται στην εισήγηση και απάντησε στις 
διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών.  

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος):  Φοβάμαι μη τυχόν υπάρχουν 

αντικρουόμενα συμφέροντα εκεί. 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΗ: Είναι κτηματολογικός δρόμος, φαίνεται στο 
απόσπασμα που σας έχει σταλεί, υπάρχει και το τοπογραφικό του κ. Τσιράκου 
Παναγιώτη όπου φαινόταν το πλάτος του δρόμου, οι οικοδομές έχουν 
τοποθετηθεί, είναι μια κάθετος συνιδιοκτησία ο πρώτος προφανώς εκ των δύο έχει 
φυτέψει το δέντρο και είχε κάποιες αυθαίρετες κατασκευές εμποδίζοντας τον 
επόμενο να πάει στο σπίτι του, γιατί δεν είχε προβλεφθεί η δουλεία διόδου , έγινε 
και η διαδικασία μέσω του τμήματος αυθαιρέτων, καθαιρέθηκαν οι αυθαίρετες 
κατασκευές και είναι τυπική η διαδικασία να καθαιρεθεί το δέντρο για να 
μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε στο σπίτι τους  

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Επισημαίνω τη ανησυχία 

μου μη τυχόν μπλέξουμε νομικά με αντιδικίες μεταξύ ιδιοκτητών και ξαφνικά 
κόψουμε ένα δέντρο και εμφανιστούν κάποιοι άλλοι και μας πούνε γιατί το 
κόψαμε και έχουμε θέμα. 

 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΩΤΗΡΑΚΗ: Η υπηρεσία είναι εδώ για να βεβαιώσει κατόπιν 

τοπογραφικού και κατόπιν αυτοψίας και από δικούς μας τοπογράφους ότι το 
τμήμα αυτό το Β και Α το οποιο φαίνεται συσχετισμένη η μερίδα είναι 
κοινόχρηστο. όλοι οι κτηματολογικοί δρόμοι δεν έχουν ιδιοκτήτη ανήκουν στο 
Δήμο στον οποίο βρίσκονται. Αυτός ο δρόμος είναι κτηματολογικός και 
αδιαμφισβήτητα κοινόχρηστος. Το δέντρο που υπάρχει εκεί πρέπει να καθαιρεθεί 
για να μπορέσουν οι αιτούντες που έχουν εκεί μια ημιτελή οικοδομή να την 
ολοκληρώσουν.   

         
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Η νομική Υπηρεσία είναι 
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αρνητική στο να κοπεί το δέντρο. Δεν έχω πειστεί από τα στοιχεία που έχω εδώ, 
και για το έννομο συμφέρον της κ. Φτάκλα και για την εικόνα που επικρατεί εκεί 
γιατί πάω μακρυά και κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, υποψιάζομαι ότι θα έχουμε 
αύριο το πρωί προβλήματα. Να έρθει μια εισήγηση με ξεκάθαρο τοπίο, 
φωτογραφίες της περιοχής για να είμαστε σίγουροι.  

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Αντιδήμαρχος Μέλος): Θα προτείνω αν υπάρχει 

δυνατότητα από την επόμενη συνεδρίαση να υπάρχει προτζέκτορας και στις 
εισηγήσεις να υπάρχει φωτογραφικό υλικό ώστε να να υπάρχει τεκμηρίωση 
φωτογραφική των αιτημάτων. Επειδή τα περισσότερα θέματα έχουν να κάνουν με 
εικόνες που στην εκτύπωση δεν φαίνονται και είναι διακριτές θα ήθελα με ένα 
φλασάκι να υπάρχει ο προτζέκτορας εδώ και να μπορούμε να διακρίνουμε αυτά 
που συζητάμε προφορικά και να μαντέψουμε τις καταστάσεις,   
         

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί 
κακόβουλοι οι οποίοι δημιουργούν θέματα, η Υπηρεσία δεν μπορεί να ταλανίζεται 
από τη στιγμή που ο δρόμος θεωρείται ότι είναι κοινόχρηστος , τάσσομαι υπέρ του 
να κοπεί το δέντρο ανεξάρτητα από την τοποθέτηση της Νομικής υπηρεσίας, να 
είμαστε πιο ευέλικτοι, οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, 
από τη στιγμή που φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι κοινόχρηστος ο χώρος., πρέπει να 
προχωρήσουμε. 

 
                 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις  του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί 
Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή του δένδρου (πορτοκαλιά) 

εντός του τμήματος Α με στοιχεία ( 1-2-4-5-6-1) εντός της Κ.Μ. 625 γαιών  
Κρεμαστής που εμπίπτει εντός κοινόχρηστης κτηματολογικής οδού η οποία 
γενικότερα χρήζει καθαρισμού από θάμνους και λοιπή βλάστηση, διότι το 
συγκεκριμένο τμήμα στο όποιο αναφέρεται η αίτηση κοπής του δέντρου αποτελεί 
σύμφωνα με την διαμορφωμένη κατάσταση την μοναδική πρόσβαση προς την 
οικία της αιτούσας κ. Φτάκλα Φωτεινής.  (Μειοψηφούν 1) Ι. Αφεντούλης 2) Ν. 
Γιαννάς 3) Μιχ. Σεϊτης που τάχθηκαν υπέρ της αναβολής λήψης απόφασης). 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 
να αποφασίσει σχετικά. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Ιατρίδης, Α.Κωνσταντίνου, Ν.Γιαννάς,   

Δ.Καρατζιάς, Α.Πάλλας, Γ.Πόκκιας, Μ.Χριστοδούλου και Γ.Σαρικάς, ήτοι 
οκτώ (8) τον αριθμό, ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 
για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 79 του 
Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (σε σύνολο 
39 παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 39).  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 75/2.10.2019 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Κοπή του δέντρου (πορτοκαλιά) εντός 

του τμήματος Α με στοιχεία (1-2-4-5-6-1) εντός της Κ.Μ. 625 γαιών 

Κρεμαστής, που εμπίπτει εντός κοινόχρηστης κτηματολογικής οδού, η οποία 

γενικότερα χρήζει καθαρισμού από θάμνους και λοιπή βλάστηση, διότι το 

συγκεκριμένο τμήμα στο όποιο αναφέρεται η αίτηση κοπής του δέντρου 

αποτελεί σύμφωνα με την διαμορφωμένη κατάσταση την μοναδική 

πρόσβαση προς την οικία της αιτούσας κ. Φτάκλα Φωτεινής». 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ   

 

 

 
 

 

 

 
 

 


