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ΠΡΟΣ:Τον κ. Πρόεδρο της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ:«Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»
ΣΧΕΤ: 1.Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010
2. Το άρθρο 65, παρ. 6 του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)
4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-83)
5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012)
6. Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13
7. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
1. Το υπ. αριθμ. 16486/19 αίτημα της Αναστασίου Βασιλική που αφορά την κοπή δέντρου,
βρισκόμενο στην οδό Κυκλάδων 13 , της Δ.Ε. Άνοιξης. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις
17/04/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (1) πεύκο χλωρό, ύψους
περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων βρισκόμενο έξω από την οικία της οδού Κυκλάδων 13, το οποίο
φαίνεται πως παρουσιάζει μικρή κλίση προς τον δρόμο και κλάρα του βρίσκεται σε πολύ χαμηλό
σημείο. Διέρχονται και εφάπτονται αυτού καλώδια ΔΕΗ και ένα ξερό κλαδί κρέμεται από αυτά.
Ενημερώθηκε με σχετικό έγγραφο η εν λόγω υπηρεσία και ζητήθηκε από τον ενδιαφερόμενο το
κλάδεμα του δέντρου και κοπή του χαμηλού κλαδιού προς αποφυγή βραχυκυκλώματος και
λοιπών κίνδυνων.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
1. Το υπ. αριθμ. 40996/18 αίτημα του Ζμπλουχου Τρύφων που αφορά, στην ύπαρξη μεγάλου
πεύκου, με κλίση που διέρχεται πάνω από την οικία του, στην οδό Καισαρείας 16 της Δ.Ε. Αγίου
Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 13/05/2019 από την Υπηρεσία μας,
προκύπτει ότι πρόκειται για ένα (01) πεύκο χλωρό, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων, επί της
οδού Αγίας Σκέπης έναντι του αριθμητικού (8), το οποίο εμφανίζει κλίση προς το δρόμο, έχουν
δημιουργηθεί ρηγματώσεις και μερική ανύψωση των πλακών του πεζοδρομίου και διέρχονται
αυτού καλώδια ΔΕΗ και ΟΤΕ χωρίς όμως να εφάπτονται αυτού.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1. Το υπ. αριθμ. 15728/19 αίτημα της Ανδρικοπούλου Ελένης που αφορά, την κοπή δύο (2) πεύκων,
καθώς ακουμπούν καλώδια ΔΕΗ-ΟΤΕ, αλλά και τη μάντρα της οικίας προξενώντας ζημιές σε
αυτήν, στην οδό Στρατή Καρρά (τέρμα) της Δ.Ε. Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε
στις 17/04/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δυο (02) πεύκα χλωρά,
ύψους απο περίπου δέκα (10) μέτρα εως (15) μέτρα, επί της οδού Στρατή Καρρά (τέρμα). Το ένα
εξ αυτών παρουσιάζει κλίση προς τον δρόμο ακουμπώντας σε στύλο τηλεφωνίας και έχει
προξενήσει φθορά στο τοιχίο της οικίας, ενώ το δεύτερο πεύκο παρουσιάζει κλίση προς την οικία
σχεδόν εφαπτόμενο αυτής έχοντας επίσης προξενήσει ζημιές στο τοιχίο της.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Συνημμένα:
1. Το υπ. αριθμ. 15477/19 αίτημα του κ. Λιόλιου Χρήστου και φωτογραφικό υλικό.
2. Το υπ. αριθμ. 15728/19 αίτημα της κ. Ανδρικοπούλου Ελένης και φωτογραφικό υλικό.
3. Το υπ. αριθμ. 16486/19 αίτημα της Αναστασίου Βασιλική και φωτογραφικό υλικό.

