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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 21ης
Φεβρουαρίου 2019.
Αριθ. απόφασης 8

Περίληψη
Κοπή επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστο
χώρο (Βύρωνος 19) του Δήμου Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21ης Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.4076/15-02-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης)
Δέσποινα Παρτσαλίδου, 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 έξι (6) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Παρτσαλίδου Δέσποινα (πρόεδρος)
1. Κυριακίδης Αλέξανδρος
2. Γουναρίδης Στυίανός
2. Χαριτωνίδου Ειρήνη
3. Ιγιαννίδης Στέφανος
3. Χασάν Ογλού Ορχάν
4. Λομβαρδέας Μιχαήλ
5. Σδρέβανος Μαρίνος
6. Φανουράκης Εμμανούηλ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Η Πρόεδρος Δέσποινα Παρτσαλίδου κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.4192/18-2-2019 εισήγηση του τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι σύμφωνα με το, 1) Το αρθ. 3 παρ. 4 του ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α’/29-12-79) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του
αρθ. 32 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α’/8-8-2014) και ισχύει, σύµφωνα µε το οποίο «4.Στις διατάξεις
του παρόντος νόµου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση,
το περιαστικό πράσινο, οι κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις. Στις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας υπάγονται και τµήµατα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν µη δασική βλάστηση συνδέονται
όµως οργανικά µε το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συµβάλλουν στη διατήρηση της
φυσικής ισορροπίας του συνόλου», µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στην παρ. 6(ζ) του ιδίου
άρθρου.
2) Το αρθ. 5 παρ. 2 του ιδίου νόµου, σύµφωνα µε το οποίο «2.Η µέριµνα δια την ανάπτυξιν, βελτίωσιν,
αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών
δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τους επί τη βάσει
σχετικής πολεοδοµικής µελέτης αναλαβόντας την δηµιουργίαν αυτών οικιστικούς φορείς ή εις ίδια
νοµικά πρόσωπα επί τη βάσει ειδικών διατάξεων…».
Κατόπιν αυτοψίας επι της οδού Βύρωνος 19, στα σύνορα του αστικού ιστού και του περαστικού άλσους
υπάρχουν πέντε (5) δέντρα Πεύκης που έχουν πάρει μεγάλη κλήση με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος
για πτώση τους.
Τα εν λόγω δέντρα βρίσκονται πλησίον σπιτιών και με την πτώση τους κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές
αλλά και τη πρόκληση υλικών ζημιών.
Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την κοπή του για να προβούμε στην έκδοση άδειας κοπής.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και Φωτογραφίες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την άμεση κοπή πέντε (5) επικίνδυνων δέντρων Πεύκης που βρίσκονται επί της οδού Βύρωνος 19,
στα σύνορα του αστικού ιστού και του περαστικού άλσους διότι έχουν πάρει μεγάλη κλήση με
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για πτώση τους.
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Τα εν λόγω δέντρα βρίσκονται πλησίον σπιτιών και με την πτώση τους κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές
αλλά και τη πρόκληση υλικών ζημιών.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Φανουράκης ψήφισε Λευκό.
.………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2019.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Δέσποινα Παρτσαλίδου
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23/02/2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

