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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  31/05/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 15/31-05-2021    Αριθ. Απόφασης: 101/2021 Ο.Ε 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαΐου  του  2021  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 16.00 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών 
και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του 
άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 

1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει 
ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη 
ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από 

συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η 
φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού 

οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, 
παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/25086/27.05.2021  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 

κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 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 

 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   

28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ  
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-Αντιδήμαρχος 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

 
  

33.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

34.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  37.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-

Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος  
 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     

  Αντιδήμαρχος    
 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

7.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

2.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.  ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.  ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 11.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

6.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  

   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
 
Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 

Νικολαϊδου,  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.              
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  

 
 

Θ Ε Μ Α 9o: Έγκριση της υπ΄αρ. 23/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα Απολλώνων  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος, 
εισηγούμενος θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 23/21.05.2021 Απόφαση της 

Ε.Π.Ζ. η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Αριθμός Απόφασης 23/2021 
 

Περίληψη 

 
Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα Απολλώνων (Έγγραφο ΑΠ 

21933/12-05-2021 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)   
 
     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 (21933/12-05-2021) 

 

 ΘΕΜΑ : «Κοπές 2 δέντρων στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων»  
 

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.  
Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων και 

διαπίστωσε ότι 2 δέντρα, ακακίες ροβίνιες (Robinia pseudoacacia), οι οποίες βρίσκονται 
στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Απολλώνων, έχουν 

εκτεταμένη σήψη κορμού, βαθύ σκίσιμο κατά μήκους του κορμού και το ένα 
έχει πάρει κλίση. Τα συγκεκριμένα δέντρα θεωρούνται επικίνδυνα και ειδικά επειδή 
φύονται σε αύλειο χώρο Δημοτικού σχολείου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κοπούν. Η 

κατάσταση των δέντρων είναι μη αναστρέψιμη. Για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα 
από πιθανή πτώση τους, εισηγούμαστε την κοπή τους και ζητάμε από την Επιτροπή 

Ποιότητας ζωής τη σύμφωνη γνώμη της. Η υπηρεσία θα φροντίσει να δοθούν δύο 
καλλωπιστικά δέντρα στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων για να φυτευτούν σε 
κατάλληλη θέση εντός του αύλειου χώρου του σχολείου προς αντικατάσταση αυτών που 

θα κοπούν.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων και 

διαπίστωσε ότι 2 δέντρα ακακίες ροβίνιες (Robinia pseudoacacia), οι οποίες βρίσκονται 
στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Απολλώνων, έχουν 
εκτεταμένη σήψη κορμού, βαθύ σκίσιμο κατά μήκους του κορμού και το ένα έχει πάρει 
κλίση. Τα συγκεκριμένα δέντρα θεωρούνται επικίνδυνα και ειδικά επειδή φύονται σε 
αύλειο χώρο Δημοτικού σχολείου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κοπούν. Η κατάσταση 
των δέντρων είναι μη αναστρέψιμη. Για να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα από πιθανή 
πτώση τους, τα δέντρα πρέπει να κοπούν. Η υπηρεσία θα φροντίσει να δοθούν δύο 
καλλωπιστικά δέντρα στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων για να φυτευτούν σε 
κατάλληλη θέση εντός του αύλειου χώρου του σχολείου 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 δύο (2) δένδρων, ακακίες 

ροβίνιες (Robinia pseudoacacia), οι οποίες βρίσκονται στον αύλειο χώρο του Δημοτικού 

σχολείου της Κοινότητας Απολλώνων, 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. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την υπ’ αριθ. 23/21-05-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και των άρθρων 79 και 93 
του Ν.3463/2006, 
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 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα επτά  

(37) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 
ψήφισαν «ΥΠΕΡ»  οι τριάντα έξι (36) και  «ΠΑΡΩΝ» ένας (1) ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Δημήτρης Ζανεττούλλης. 

             

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την  υπ΄αρ. 23/21.05.2021  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα Απολλώνων και 

συγκεκριμένα: 

 Την κοπή δύο (2) δένδρων, ακακίες ροβίνιες (Robinia pseudoacacia), οι οποίες 

βρίσκονται στον αύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Απολλώνων, 

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. 

 

 
 

                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                            

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                                                 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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