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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 11ης Ιουλίου
2012.
Αριθ. Απόφασης 51

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή
επικίνδυνων δέντρων επί του πεζοδρομίου της οδού Βασ.
Σοφίας στην πόλης της Ξάνθης.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Ταρενίδη
Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.41523/6-7-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Μαζαράκης Σπύρος
3. ΒορίδηςΔημήτριος
3. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
4. Μούρκας Χρήστος
4.Φωτιάδης Νικόλαος
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε
το (3ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ.77/2012 Απόφαση του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρουμε ότι απαιτείται η κοπή 11 επικίνδυνων δέντρων επί του πεζοδρομίου της Βασ. Σοφίας
στην πόλη της Ξάνθης όπως περιγράφονται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση, δείχνονται στο συνημμένο
Τοπογραφικό Διάγραμμα (οριζοντιογραφία οδού) και στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες. Επειδή
υπάρχει άμεσος κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων σε περίπτωση πτώσης τους παρακαλούμε όπως
εκφράσετε γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2δ του Νόμου 3852/10 και
αποφάσισε κατά πλειοψηφία την κοπή των ένδεκα επικίνδυνων δέντρων στην οδό Βασ. Σοφίας γιατί
θεωρήθηκε ότι σε περίπτωση κακοκαιρίας, έντονης βροχόπτωσης η πρόκληση ατυχήματος είναι άμεση
και επομένως ,το συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν θα βάλει σε κίνδυνο κανένα συμπολίτη μας Ο κίνδυνος
ατυχήματος είναι ορατός με οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Αρκεί βεβαία , και γι αυτό δόθηκε διαβεβαίωση
, να φυτευτούν στην θέση αυτών, νέα γερά και με σωστό επιστημονικά τρόπο, δέντρα».
Ακολούθως ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κ. Ταρενίδης έδωσε το λόγο στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας
Ξάνθης και εισηγητή του θέματος, κ. Ηρακλή Ζωγράφο, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για το θέμα που
έφερε στην Επιτροπή μετά από τη σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου τoυ Τμήματος Μελετών και
Εκτέλεσης Έργων της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου με τη σειρά της η ΕΠΖ να το εισηγηθεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ο προϊστάμενος του Προϊσταμένου τoυ Τμήματος
Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ξάνθης, Μελέτης Τερζόγλου
εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ζητείται η κοπή των συγκεκριμένων δέντρων, καθώς είναι άμεσος
ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων σε περίπτωση πτώσης τους, ενώ έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις
σε ερωτήματα που του έθεσαν μέλη της Επιτροπής.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος της Επιτροπής, Δημήτρης Βορίδης ο οποίος και
εξέφρασε την αντίθεσή του για την κοπή των ένδεκα δέντρων, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Τεχνική
Υπηρεσία γιατί δεν προνόησε το πρόβλημα που θα δημιουργούνταν με την εκτέλεση των εργασιών και
ζήτησε να μην κοπούν τα δέντρα, αλλά να μεταφυτευτούν σε άλλα σημεία.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη 1) τις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.3852/10, 2) την Απόφαση 77/2012 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, 3) την
εισήγηση του Προϊσταμένου τoυ Τμήματο ς Μελετών και Εκτέλεσης Έργων της Δ.Τ.Υ. το υ Δήμου
Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο α) την κοπή των ένδεκα επικίνδυνων δέντρων επί του
πεζο δρομίο υ της ο δού Βασ. Σοφίας, όπως περιγράφονται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση και στο
Τοπογραφικό Διάγραμμα της εισήγησης, για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος, β) την αντικατάστασή
τους με φύτευση νέων δέντρων με σωστά επιστημονικό τρόπο.
Μειοψήφισε το μέλος της ΕΠΖ, ο δ.σ. Βορίδης Δημήτριος για το λόγο που αναγράφεται στο ιστορικό
μέρος της απόφασης.
…………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-7-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δέσποινα Γκούμα

υπογραφές

