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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 15ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 8ης Νοεμβρίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 86

Περίληψη
΄΄ Εισηγητική έκθεση για την κοπή επικίνδυνου
δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.42494/4-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης)
Λομβαρδέα Οδ. Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε
(5) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Λομβαρδέας Μιχαήλ (πρόεδρος)
1.Γουναρίδης Στυλιανός
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Καρά Αχμέτ
3.Ηλιάδης Θωμάς
3.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
4.Μούρκας Χρήστος
4.Λύρατζης Πασχάλης
5.Μυλωνάς Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
Οι κοι Π.Λύρατζης, Καρά Αχμέτ και Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ ενημέρωσαν ότι δεν δύνανται
να παραβρεθούν στη συνεδρίαση. Κλήθηκαν οι αναπληρωματικοί, οι οποίοι προσήλθαν όπως
αναφέρονται παραπάνω.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου οι:
1.Μεταξά Βασιλίκή προϊσταμένη του τμήματος εσόδων ταμείου
2.Πανταζόγλου Αθανασία προϊσταμένη του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
3.Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά, πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Ξάνθης
Ο Πρόεδρος Λομβαρδέας Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.38663/07-10-2016 εισήγηση του τμήματος πρασίνου της δ/νσης περιβάλλοντος & ποιότητας
ζωής του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Βασίλα Αναστασία
Μετά από επιτόπου αυτοψία της Υπηρεσίας μας στην οδό Βιζυηνού 15 διαπιστώθηκε ότι ένα (1)
δέντρο (Πλατάνι) μεγάλου ύψους άκρως επικίνδυνο που βρίσκεται σε δημοτικό χώρο και πλησίον σπιτιών
κινδυνεύει για πτώση.
Το παραπάνω δένδρο έχει προκαλέσει ρωγμές σε τοιχίο και έχει ρίξει τα τοιχία αντιστήριξης όπως
περιγράφεται στη συνημμένη Έκθεση επικινδυνότητας, με τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.
Παρακαλούμε όπως δώσετε άμεση έγκριση για την κοπή του, διότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης
ατυχήματος, σε περίπτωση πτώσης του, λόγω της συχνής διέλευσης πεζών και αυτοκίνητων στην περιοχή, των
δικτύων της ΔΕΗ και υλικές ζημίες στα σπίτια.
Επίσης μετά την κοπή του δένδρου θα φυτευτεί άμεσα άλλο δένδρο χαμηλής ανάπτυξης, ώστε στο
μέλλον να μην προκύψουν παρόμοια προβλήματα για τους συνδημότες μας.
Παρακαλούμε να εκφράσετε τη γνώμη σας, να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή του.΄΄
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.Β. εδάφιο iii) του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την άμεση κοπή του επικίνδυνου δένδρου (πλατάνι) μεγάλου
ύψους άκρως επικίνδυνου που βρίσκεται σε δημοτικό χώρο επί της οδού Βιζυηνού 15 διότι έχει
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προκαλέσει ρωγμές σε τοιχίο και έχει ρίξει τα τοιχία αντιστήριξης όπως περιγράφεται στην Έκθεση
επικινδυνότητας.
Μετά την κοπή του δένδρου θα φυτευτεί άμεσα άλλο δένδρο χαμηλής ανάπτυξης, ώστε στο
μέλλον να μην προκύψουν παρόμοια προβλήματα για τους συνδημότες μας.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-11-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

