ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 19ης Φεβρουαρίου 2021.
Αριθ. απόφασης 1

Περίληψη
Κοπή επικίνδυνων δέντρων σε Κοινόχρηστο Χώρο
Πρασίνου Κ.Χ.Π στην οδό Οχυρού Ρούπελ του Δήμου
Ξάνθης.
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σήμερα 19 Φεβρουαρίου
2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 9:00 – 12:00 ώρα λήξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα
με την αρι. Πρωτ. 3130/15-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της ( Αντ/χου Ξάνθης) κ. Ιωάννη Ζερενίδη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την
αριθ.Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα
παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ζερενίδης (Πρόεδρος)
7. Ειρήνη Χαριτωνίδου
2. Ηλίας Ασκαρίδης
3. Στυλιανός Γουναρίδης
4. Λεβέντ Χασάν Καρά Οσμάν
5. Σιαμπάν Μπαντάκ
6. Εμμανουήλ Φανουράκης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στέφανος Ιγιαννίδης
2. Αφεντούλης Τσακιρίδης
3. Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την
απουσία του και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Ειρήνη Χαριτωνίδου.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ.πρωτ.1666/27-12021 εισήγηση του Αντ/χου Περιβάλλοντος, 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 στον πεζόδρομο της οδού Οχυρού Ρούπελ διαπιστώσαμε τα εξής: Στον Κ.Χ.Π υπάρχει
ένα (1) δένδρο κουκουναριάς και ενός (1) δένδρου κυπαρισσιού που πρέπει να κοπούν για τους εξής λόγους:
αν και τα παραπάνω δένδρα είναι σε άριστη φυσική κατάσταση, είναι φυτεμένα πάνω σε σαθρό έδαφος και
Ψηφιακά
συγκεκριμένα σε νησίδα που δημιουργήθηκε από μπάζωμα, με αποτέλεσμα αυτό να καθιστά τη στήριξη τους
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προβληματική. Επειδή το ριζικό τους σύστημα δεν μπορεί να κρατήσει όπως θα έπρεπε τον όγκο της φυτικής
τους μάζας και σε περίπτωση ισχυρών ανέμων ή ριπών ανέμων υπάρχει κίνδυνος πτώσεις τους.
Κρίνεται η υπηρεσία να προβεί άμεσα στο κόψιμο των δέντρων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες
ατυχήματος από πτώση του.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση κοπής τους για να προβούμε στην έκδοση άδειας κοπής.
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Αφεντούλη Τσακιρίδη ο οποίος δήλωσε ότι ψηφίζει
Λευκό και 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
τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ’ αυτήν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την Κοπή επικίνδυνων δέντρων σε Κοινόχρηστο Χώρο
Πρασίνου Κ.Χ.Π στην οδό Οχυρού Ρούπελ του Δήμου Ξάνθης, ένα (1) δένδρο κουκουναριάς και ενός (1)
δένδρου κυπαρισσιού που πρέπει να κοπούν για τους εξής λόγους: αν και τα παραπάνω δένδρα είναι σε
άριστη φυσική κατάσταση, είναι φυτεμένα πάνω σε σαθρό έδαφος και συγκεκριμένα σε νησίδα που
δημιουργήθηκε από μπάζωμα, με αποτέλεσμα αυτό να καθιστά τη στήριξη τους προβληματική. Επειδή το
ριζικό τους σύστημα δεν μπορεί να κρατήσει όπως θα έπρεπε τον όγκο της φυτικής τους μάζας και σε
περίπτωση ισχυρών ανέμων ή ριπών ανέμων υπάρχει κίνδυνος πτώσεις τους.
Κρίνεται η υπηρεσία να προβεί άμεσα στο κόψιμο των δέντρων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες
ατυχήματος από πτώση του.
……………………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ιωάννης Ζερενίδης
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 19-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

