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ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ   
ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ-ΒΟΥΑ   
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ                                                     

 

                 Α Π Ο  Π Α  Μ Α    
           

Από ηο πρακηικό  ηης 5ης / 23 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2021 ζσνεδρίαζης 
ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ - Βότας 
 

              Αριθμός Απόθαζης:    9/2021 

                  ΘΔΜΑ : Περί κλαδέμαηος και κοπής δένδρων για λόγοσς επικινδσνόηηηας 

και πολιηικής προζηαζίας. 

   

    ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 23η  ηνπ κελόο Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2021 

εκέξα Παραζκεσή  θαη ώξα 11.00 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 

ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 2678/19.04.2021  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ ήηαλ 

παξόληα πέληε (5),  ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

                 Παρόνηες                                                                           Απόνηες 
 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο                 Παλαγηώηεο Θαηζηθώιεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο 

4. Θαιιίξε Καξία  

5. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

 
           
        Ο Πξόεδξνο πήξε ην ιόγν γηα ην 1ο  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε περί 

θιαδέκαηνο θαη θνπήο δέλδξσλ γηα ιόγνπο επηθηλδπλόηεηαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, έθεζε σπόυη ηφν 

μελών ηην ειζήγηζη ηης αρμόδιας σπηρεζίας, η οποία έτει φς κάηφθι : 

 

 
ΔΗΖΓΖΖ  

ΘΔΜΑ : «Περί κλαδέμαηος και κοπής δένδρων για λόγοσς επικινδσνόηηηας και 
πολιηικής προζηαζίας». 

   
Θαηόπηλ αηηεκάησλ ηνπηθώλ πξνέδξσλ θαη δεκνηώλ γηα θιάδεκα θαη θνπή δέλδξσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ 
θαζώο θαη ζρεηηθέο απηνςίεο από ηελ ππεξεζία καο, κε θπξίαξρν θξηηήξην ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο αζθάιεηαο 
(παξαθείκελεο νηθίεο θαη δηεξρόκελνη), εηζεγνύκαζηε λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζηηο παξαθάησ  πεξηπηώζεηο:  

1. Θνπή ελόο μεξνύ πεύθνπ έλαληη ππεξαγνξά ηξνθίκσλ «Θξεηηθόο» ζην Βέιν. 

2. Θιάδεκα ελόο πιαηάλνπ ζηελ πιαηεία Θξελώλ  

3. Θιάδεκα κηαο ιεύθαο επί ηεο νδνύ Πνζεηδώλνο ζηε Λεξάληδα πξηλ ηε Υαξηνπνηία. 

4. Θιάδεκα δύν επθαιύπησλ θαη κηαο ιεύθαο ζην Λεθξνηαθείν Λεξάληδαο. 
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5. Θιάδεκα επθαιύπηνπ ζηελ πιαηεία Λεξάληαο έλαληη ππεξαγνξά ηξνθίκσλ «Πιαηή». 

6. Θιάδεκα επθαιύπηνπ ζηελ Λεξάηδα (πιεζίνλ Κάξηδε)  

7. Θιάδεκα επθαιύπησλ ζην Γαθλώλα Πνπιίηζαο. 

8. Θιάδεκα ελόο πιαηάλνπ θαη κηαο ιεύθαο ζηελ πιαηεία Αγίνπ Φαλνπξίνπ ζην Βέιν. 

9. Θιάδεκα πεύθνπ κε επηθηλδπλόηεηα ζην ηξίγσλν ηνπ δξόκνπ πνπ νδεγεί ζην λεθξνηαθείν Βνρατθνύ 

10. Θιάδεκα ηεζζάξσλ πεύθσλ ζηελ θάζεηε νδό επί ηεο Ληθεηαξά (αξηζκ. 95) ζην Βξαράηη.  

11. Θιάδεκα θππαξξηζζνεηδώλ ζηα Σαξζηλά (πιεζίνλ Κίλη όθεξ). 

12. Θιάδεκα ζπζηάδαο πιαηάλσλ παξαπιεύξσο ηνπ δξόκνπ κεηαμύ  νπιελαξίνπ θαη Υαιθείνπ (βξαρίνλεο 
πεξηνξίδνπλ ην πιάηνο ηνπ δόκνπ θαη επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα δηεξρόκελσλ νρεκάησλ). 

13. Θνπή δύν πεύθσλ ζην Kαιέληδη εληόο ηνπ πξναπιίνπ ρώξνπ ηνπ πξώελ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. 

14. Θνπή ελόο δέλδξνπ (θαδνπαξίλα) επί ηνπ πεδνδξνκίνπ (έλαληη παηδηθήο ραξάο-Γεκαξρείνπ) ζην Εεπγνιαηηό. 

15. Θνπή δέλδξσλ (αικπξίθηα) ζην Βξαράηη ζηελ νδό Ιαδαλά (α. ζην ρώξν ζηάζκεπζεο, β. εληόο ηεο παηδηθήο 
ραξάο γ. ζην ζεκείν δηαζηαύξσζεο κε ηελ νδό Κπνύιηα). 

16. Θνπή δπν θνηλίθσλ ζην Βξαράηη ζηελ νδό Ιαδαλά. 

17. Θνπή  ελόο πεύθνπ εληόο ηζηκεληέληνπ παξηεξηνύ ζην Γπκλάζην Βέινπ. 

18. Θνπή  δύν δέλδξσλ (αθαθίεο) πιεζίνλ κεηαζρεκαηηζηή πςειήο ηάζεο ΓΔΖ, θαη ελόο επί ηνπ δξόκνπ - πιεζίνλ 
εηζόδνπ ζην Γπκλάζην - Ιύθεην Βξαραηίνπ.. 

19. Θιάδεκα ζε δύν θεξαηόληεο, ηξεηο βξαρπρίησλεο θαη κηαο ςεπδνκειίαο ζην Γπκλάζην - Ιύθεην Βξαραηίνπ. 

20. Θιάδεκα ελόο πιαηάλνπ πνπ γεηηληάδεη κε ηελ ΠΔΟ Θνξίλζνπ-Παηξώλ ζην Βέιν (πιεζίνλ γξακκώλ ΟΔ) θαη 
ελόο πνπ βξίζθεηαη ζην Θνθθώλη πιεζίνλ πξαηεξίνπ θαπζίκσλ). 

21. Θιάδεκα πεύθσλ κε βξαρίνλεο πνπ εθηείλνληαη πξνο ηελ ΠΔΟ Θνξίλζνπ-Παηξώλ (α. ζην ύςνο ηεο 
δηαζηαύξσζεο Κπνιαηίνπ θαη β. ζην Θνθθώλη έλαληη πξαηεξίνπ θαπζίκσλ). 

22. Θιάδεκα δέλδξσλ ραιεπίνπ πεύθεο, πιεζίνλ ηνπ Λανύ Αγ. Γεσξγίνπ ηηκάγθαο 

23. Θιάδεκα πεύθσλ ζην Υαιθί (πιεζίνλ ζρνιείνπ) θαζώο θαη θιάδεκα (όπνπ απαηηείηαη) θαη  θνπή θππαξηζζηώλ 
πιεζίνλ θνηκεηεξίνπ.  

24. Θνπή πεύθσλ κε επηθίλδπλε θιίζε πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ θνίηε ηνπ ρεηκάξξνπ Εακπάληε ζην Βξαράηη πιεζίνλ 
ησλ δεκνηηθώλ ζεκείσλ πδξνιεςίαο.  

25.  Θιάδεκα ελόο πιαηάλνπ πνπ γεηηληάδεη κε νδό Αγίαο Καξίλαο (έλαληη πξώελ Γεκαξρείνπ) ζην Βέιν (ζύξκαηα 
ΓΔΖ). 

26. Θιάδεκα δέλδξσλ (αθαθίεο) κε ηνπηθέο μεξάλζεηο βξαρηόλσλ θαη ελόο θνίληθα πιεζίνλ πξώελ ζηδεξ.ζηαζκνύ 
ΟΔ ζην Βξαράηη. 

27. Θιάδεκα πεύθνπ ζηελ πιαηεία Κπνιαηίνπ.  

28. Θιάδεκα πεύθνπ ζηελ πιαηεία Βνρατθνύ.  

      Παξαθαινύκε όπσο ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε πεξί ρνξήγεζεο ζρεηηθήο έγθξηζεο θιαδέκαηνο θαη θνπήο ζηηο 
αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο πεξηπηώζεηο, γηα ηελ πξόιεςε θαη απνθπγή αηπρεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα απνθνπή 
θαη πηώζε θιάδσλ, ή δέλδξσλ ζε θαηαζηάζεηο έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, κε πηζαλέο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε 
παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο θαη νρήκαηα, αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ.   

Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ελδέρεηαη θαηά πεξίπησζε λα απαηηείηαη ε ρξήζε  γεξαλνθόξσλ ή/θαη θαιαζνθόξσλ 
νρεκάησλ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο) κε θαηάιεςε νδνζηξώκαηνο από ηα πξναλαθεξόκελα νρήκαηα θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ έσο θαη ηελ πεξάησζή ηνπο. 

Παξαθαινύκε όπσο ε επηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο λα 
απνθαλζνύλ επί ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπο. 

 

                                  Ο Προϊζηάμενος Γιεύθσνζης Περιβάλλονηος  
                                                             
              Γρ.Βαμβάηζικος Παναγιώηης  
            ΣΔ13- Σετν.Γεωπον. (MSc., PhD) 
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ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, θαη κεηά από ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Γνωμοδοηεί ζεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο έγθξηζεο θιαδέκαηνο θαη θνπήο ζηηο πεξηγξαθόκελεο 

πεξηπηώζεηο, ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ εηζεγεηηθό ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο , γηα ηελ πξόιεςε θαη 

απνθπγή αηπρεκάησλ, όπσο γηα παξάδεηγκα απνθνπή θαη πηώζε θιάδσλ, ή δέλδξσλ ζε θαηαζηάζεηο 

έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, κε πηζαλέο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο θαη νρήκαηα, 

αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ.   

Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ελδέρεηαη θαηά πεξίπησζε λα απαηηείηαη ε ρξήζε  γεξαλνθόξσλ ή/θαη 

θαιαζνθόξσλ νρεκάησλ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο) κε θαηάιεςε νδνζηξώκαηνο από ηα 

πξναλαθεξόκελα νρήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ έσο θαη ηελ πεξάησζή ηνπο. 

                                     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό  9/2021 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 
 

Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                            Τπνγξαθέο   

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

  

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ     
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