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Ρεο απφ 26/02/2021 Ραθηηθήο Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ
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Πηε Οφδν ζήκεξα ηελ 26ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2021 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα
17.30 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλήιζε κε ηειεδηάζθεςε ζε Ραθηηθή
Ππλεδξίαζε
ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Γεκαξρείνπ
Οφδνπ,
ζχκθσλα
κε
ηα
δηαιακβαλφκελα
ζηελ
Δγθχθιην
163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηηο εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο
δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ
νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Θνηλήο
πνπξγηθήο Απφθαζεο νηθ.Γ1α/Γ.Ξ. νηθ.32009/23.05.2020 (Β 1988),θαζψο θαη ηελ
ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β) θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ νξίδεη φηη «Με ηην
ηηλεδιάζκευη δίνεηαι η δσναηόηηηα ζε ένα ή περιζζόηερα ή ζε όλα ηα μέλη ενός
ζσλλογικού οργάνοσ, αλλά και ζε πρόζφπα ποσ ζσμμεηέτοσν ή καλούνηαι από
ζσλλογικά όργανα, να λαμβάνοσν μέρος ζε μία διάζκευη τφρίς να είναι απαραίηηηη
η θσζική ηοσς παροσζία ζηο τώρο ζσνεδρίαζης ηφν σπόλοιπφν μελών ηοσ
ζσλλογικού οργάνοσ» θαη ηελ εγθχθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 77233/13-11-2020
ηνπ ΞΔΠ, παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Οόδνπ θ. Αληώλε Β. Θακπνπξάθε.
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/8788/22.02.2021
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε θαη
θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη
95 ηνπ Λ.3463/2006.
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠΑληηδήκαξρνο
3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ Αληηδήκαξρνο
4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ Αληηδήκαξρνο
6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ Αληηδήκαξρνο
7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Αληηδήκαξρνο
8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΩΡΗΝΠΔπηθεθαιήο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ
ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ»
30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠΑληηπξόεδξνο Γ.Π.
33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ
35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ
36.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ
ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Αληηδήκαξρνο
11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Αληηδήκαξρνο

37.ΘΝΟΩΛΑΗΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

12.ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΩΟΝΠ-

39.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ

38.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ

Αληηδήκαξρνο
13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

40.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ

41.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

43. ΗΩΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γξακκαηέαο
Γ.Π

18.ΠΔΪΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

44.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
45. ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙΞξόεδξνο Γ.Π.
20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ
ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Αληηδήκαξρνο

42.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠΔπηθεθαιήο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ
ΑΜΗΩΛ»

46.ΞΝΡΠΝΠ ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπηθεθαιήο
παξάηαμεο
«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ

47.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ Αληηδήκαξρνο
23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Αληηδήκαξρνο
25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ
26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ Αληηδήκαξρνο
28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

2. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ

Ξαξνχζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οφδνπ θα Θπξηαθή
Ληθνιατδνπ, θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ:


Ιίλδνπ θ.Ιάκπεο Σξπζνβαιάληεο
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Γελλαδίνπ θ.Αθθνχξεο Πηαχξνο
Βαηίνπ θ.Θαιαπνδάθεο Βαζίιεηνο

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θαζφζνλ επί ζαξάληα ελλέα (49)
Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ παξίζηαληαη νη ζαξάληα επηά (47), ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θ.
Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.
Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Γεκήηξεο
ακέζσο.

Θαξαληδηάο πξνζήιζε

θαη απνρψξεζε

Θ Δ Κ Α 12ν:
Έγθξηζε ηεο αξ. 09/08.02.2021 Απόθαζεο Δπηηξνπήο
Ξνηόηεηαο Εσήο πνπ αθνξά ζηελ Έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 1/2021 απόθαζεο ηεο
Θνηλόηεηαο Ιάξδνπ κε ζέκα «Γλσκνδόηεζε ζε έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Ξεξηβάιινληνο ππ’ αξ. 2/64985/22-12-20 κε ζέκα «Θνπέο δέλδξσλ ζηε
Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Ιάξδνπ»
Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο θ. Πηέθαλνο Γξάθνο Αληηδήκαξρνο,
εηζεγνχκελνο ζέηεη ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. 09/08.02.2021 Απφθαζε ηεο
Δ.Ξ.Ε. ε νπνία αλαιπηηθά έρεη σο εμήο:
αθνχ ελεκεξψζεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ειεθηξνληθά- κε email, γηα φια ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 2εο ηαθηηθήο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο, επί
ζπλφινπ ηεζζάξσλ (4) ζεκάησλ, δεηήζεθε λα ππνβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην
παξαπάλσ αλαγξαθφκελν ζέκα ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Απόθαζε 1/2021 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο Ιάξδνπ
Θέκα 1ν
Γλσκνδόηεζε ζε έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ππ'αξ. 2/64985/2212-20 κε ζέκα: «Θνπέο δέληξσλ ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Ιάξδνπ».
Ν πξφεδξνο εηζεγήζεθε ην ζέκα ν νπνίνο είπε φηη: Ρίζεηαη ππφςε ηνπ
ζπκβνπιίνπ ην ππ'αξ.2/64985/22-12-2020 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Κειεηψλ,
Πρεδηαζκνχ θαη Ππληήξεζεο Ξξαζίλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο & Ξξαζίλνπ,
Γήκνπ Οφδνπ κε ζέκα: «Θνπέο δέληξσλ ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ιάξδνπ» ζην νπνίν
αλαθέξνληαη:
«Κε ην απφζπαζκα απφ ην πξαθηηθφ αξηζκφο 6/2020 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ
Ππκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο Ιάξδνπ αηηεζήθαηε λα γίλεη απηνςία απφ ηε Γηεχζπλζε
Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, γηα επηθίλδπλα δέληξα. Ζ ππεξεζία
καο πξαγκαηνπνίεζε απηνςία θαη δηαπίζησζε φηη, 7 δέληξα κηγάθηα (Melia
Azedarach) ηα νπνία βξίζθνληαη, δχν ζην πεδνδξφκην δίπια ζην θνηλνηηθφ
θαηάζηεκα, έλα ζην απέλαληη πεδνδξφκην, δχν ζηελ νηθία Φιάγθνπ Σξπζάλζεο θαη
δχν ζην θαηάζηεκα Δπαγγειίδε Πηέθαλνπ είλαη κεγάιεο ειηθίαο κε εθηεηακέλε
ζήςε θνξκνχ θαη επηθίλδπλα γηα πηψζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θνπνχλ.
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 , ε νπνία 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
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δαζηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο. Γηα λα πξνρσξήζεη ε
ππεξεζία ζηε δηαδηθαζία Έγθξηζεο Δξγαζηψλ Κηθξήο Θιίκαθαο απαηηείηαη ζχκθσλε
γλψκε γηα ηελ θνπή ησλ 7 δέληξσλ απφ ην Ρνπηθφ Ππκβνχιην Ιάξδνπ γηα λα ζηαιεί
κε ηα ππφινηπα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο.
Ξαξαθαινχκε φπσο καο ηελ θνηλνπνηήζεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ γηα λα
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.»
Ξαξαθαιψ γηα ηηο απφςεηο ζαο θαη ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Ρν ζπκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ην άξζξν 83 ηνπ
λ.3852/2010 θαη θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο,
Απνθαζίδεη Νκόθσλα
Δηζεγείηαη ζεηηθά ζηελ θνπή ησλ δέληξσλ κε ηελ πξνϋπόζεζε λα
αληηθαηαζηαζνύλ κε ηα ίδηα ή κε δέληξα πνπ δελ έρνπλ κεγάιν ξηδηθό
ζύζηεκα, λα θπηεπηνύλ λέα δέληξα θαη ζε όπνηα άιια ζεκεία έρνπλ θνπεί
παιαηόηεξα θαη δελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί (πρ. Έμσ από ην θαηάζηεκα blue
cafe, έμσ από ηελ νηθία Θαξξελνύ θαη όπνπ αιινύ θαίλεηαη θνκκέλν
δέληξν).
Δπίζεο αηηνύκαζηε ην άκεζν θιάδεκα ησλ κεγάισλ θαη επηθίλδπλσλ
επθαιύπησλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο θνηλόηεηαο καο.
Ρέζεθαλ επίζεο ππφςε ηεο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 2/4802/01-02-2021
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη
θσηνγξαθίεο ησλ δέληξσλ γηα ηα νπνία δεηείηε ε ρνξήγεζε άδεηαο θνπήο ηνπο, ηα
νπνία έρνπλ σο εμήο:
ΔΓΓΓΟΑΦΝ Γ/ΛΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΞΟΑΠΗΛΝ (Α.Ξ. 2/4802/01-02-2021)

ΘΔΚΑ

: «Θνπέο δέληξσλ ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Ιάξδνπ»

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, 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 Θνηλφηεηα Ιάξδνπ
θαη δηαπίζησζε φηη 7 δέληξα κηγάθηα (Melia Azedarach) ηα νπνία βξίζθνληαη, δύν
ζην πεδνδξόκην δίπια ζην θνηλνηηθό θαηάζηεκα, έλα ζην απέλαληη
πεδνδξόκην, δύν ζηελ νηθία Φιάγθνπ Σξπζάλζεο θαη δύν ζην θαηάζηεκα
Δπαγγειίδε Πηέθαλνπ είλαη κεγάιεο ειηθίαο κε εθηεηακέλε ζήςε θνξκνχ θαη
επηθίλδπλα γηα πηψζε. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θνπνχλ. Ζ θαηάζηαζε ησλ
δέληξσλ είλαη κε αλαζηξέςηκε. Γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αηπρήκαηα ζε
πεξαζηηθνχο ή δηεξρφκελα νρήκαηα απφ πηζαλή πηψζε ηνπο, εηζεγνχκαζηε ηελ θνπή
ηνπο θαη δεηάκε απφ ηελ Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο δσήο ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο.
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ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΝ ΓΗΑΓΟΑΚΚΑ (ΑΞΝΡΞΩΠΖ ΘΔΠΔΩΛ ΡΩΛ ΓΔΛΓΟΩΛ)
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ΑΔΑ: 6Δ7ΕΩ1Ρ-8ΩΨ
ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΓΔΛΓΟΩΛ
ΓΔΛΓΟΝ ΠΡΝ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ ΓΗΞΙΑ
ΠΡΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ (1)

ΓΔΛΓΟΝ ΠΡΝ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ ΓΗΞΙΑ
ΠΡΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ (2)

ΓΔΛΓΟΝ ΠΡΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΔΑΓΓΔΙΗΓΖ (1)

ΓΔΛΓΟΝ ΠΡΖΛ ΝΗΘΗΑ ΦΟΑΓΘΝ (1)

ΓΔΛΓΟΝ ΠΡΝ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΝ ΑΞΔΛΑΛΡΗ
ΑΞΝ ΡΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ

ΓΔΛΓΟΝ ΠΡΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΔΑΓΓΔΙΗΓΖ (2)

ΓΔΛΓΟΝ ΠΡΖΛ ΝΗΘΗΑ ΦΟΑΓΘΝ (2)
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Ζ Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εσήο κεηά ηα αλσηέξσ, θαη έρνληαο ππόςε:
α) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ. 73 ηνπ Λ.3852/2010 (Φ.Δ.Θ. 87 Α’/07-06-2010) φπσο
απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 παξ. β ηνπ Λ. 4685/2020
θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ. 4735/2020 πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο
Ξνηφηεηαο Εσήο.
β) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 3463/2006,
γ) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018,
δ) Ρηο κε αξ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020,
60249/22.09.2020, 426/13.11.2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΞΔΠ
ε) Ρελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Ιάξδνπ
ζη) ην κε αξηζ. πξση: 2/4802/01-02-2021 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο
θαη Ξξαζίλνπ
δ) Ρελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία
ζηάιζεθε ειεθηξνληθά - κε email ζε φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαη είηε
επηζηξάθεθε ζπκπιεξσκέλε, είηε απάληεζαλ κε ειεθηξνληθφ κήλπκα φπνπ γηα ην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ςήθηζαλ φινη «πέξ»
ε) Ρν απφ 05-02-2021 ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ Λνκηθνχ Ππκβνχινπ θ. Θσλ/λνπ
Γηαλλαθνχ ζην νπνίν αλαθέξεη φηη γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα φια ηα ζέκαηα ηεο
Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ νκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 1/2021 απόθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλόηεηαο Ιάξδνπ θαη εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηελ θνπή 7 (επηά)
δέληξσλ, είδνπο κηγάθηα (Melia Azedarach) ηα νπνία βξίζθνληαη, δχν ζην πεδνδξφκην
δίπια ζην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα, έλα ζην απέλαληη πεδνδξφκην, δχν ζηελ νηθία
Φιάγθνπ Σξπζάλζεο θαη δχν ζην θαηάζηεκα Δπαγγειίδε Πηέθαλνπ, ζχκθσλα κε ηελ
παξαπάλσ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ.
Κε ηελ πξνϋπόζεζε:
1) Λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ηα ίδηα ή κε δέληξα πνπ δελ έρνπλ κεγάιν ξηδηθφ
ζχζηεκα,
2)
Λα θπηεπηνχλ λέα δέληξα θαη ζε φπνηα άιια ζεκεία έρνπλ θνπεί
παιαηφηεξα θαη δελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί (πρ. Έμσ απφ ην θαηάζηεκα blue cafe, έμσ
απφ ηελ νηθία Θαξξελνχ θαη φπνπ αιινχ θαίλεηαη θνκκέλν δέληξν).
Ζ θαζ’ χιελ αξκφδηα Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ ζα πξέπεη λα πξνβεί
ζ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζέκαηνο.

7

ΑΔΑ: 6Δ7ΕΩ1Ρ-8ΩΨ

Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. Κηραήι Πνθνξέινο, θάιεζε ην Πώκα λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:




Ρελ ππ’ αξηζ. 09/08-02-2021 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην
άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη ησλ άξζξσλ 79 θαη
93 ηνπ Λ.3463/2006,
Κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο, ήηνη επί ζαξάληα
έμη (46) παξφλησλ κειψλ θαη ελφο (1) απφληνο, ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ
θ. Γεκεηξίνπ Θαξαληδηά ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ςήθηζαλ «ΞΔΟ» θαη νη
ζαξάληα έμη (46)
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 09/08.02.2021 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο
Εσήο πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξ. 1/2021 απφθαζεο ηεο Θνηλφηεηαο
Ιάξδνπ κε ζέκα «Γλσκνδφηεζε ζε έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ππ’ αξ.
2/64985/22-12-20 κε ζέκα «Θνπέο δέλδξσλ ζηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ιάξδνπ» θαη
ζπγθεθξηκέλα :
Ρελ θνπή 7 (επηά) δέληξσλ, είδνπο κηγάθηα (Melia Azedarach) ηα νπνία
βξίζθνληαη, δχν ζην πεδνδξφκην δίπια ζην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα, έλα ζην απέλαληη
πεδνδξφκην, δχν ζηελ νηθία Φιάγθνπ Σξπζάλζεο θαη δχν ζην θαηάζηεκα Δπαγγειίδε
Πηέθαλνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη
Ξξαζίλνπ.
Κε ηελ πξνϋπόζεζε:
1) Λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ηα ίδηα ή κε δέληξα πνπ δελ έρνπλ κεγάιν ξηδηθφ
ζχζηεκα,
2)
Λα θπηεπηνχλ λέα δέληξα θαη ζε φπνηα άιια ζεκεία έρνπλ θνπεί
παιαηφηεξα θαη δελ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί (πρ. Έμσ απφ ην θαηάζηεκα blue cafe, έμσ
απφ ηελ νηθία Θαξξελνχ θαη φπνπ αιινχ θαίλεηαη θνκκέλν δέληξν).
Ζ θαζ’ χιελ αξκφδηα Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ ζα πξέπεη λα πξνβεί
ζ φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζέκαηνο.

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΩΠΖΦ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ
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