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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                        
ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                              

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  09θσ/ 15.04.2022 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 26/2022 

Θζμα 3ο: Ζγκριςθ κλαδζματοσ και κοπισ δζνδρων για λόγουσ επικινδυνότθτασ και πολιτικισ 
προςταςίασ. 

 
Στθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ Σχολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 15θ του μθνόσ Απριλίου θμζρα Παραςκευι του ζτουσ 2022 και ϊρα 20.30 ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ (δια ηϊςθσ - εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021 και ΦΕΚ 1547/02-04-2022), το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 2217/08.04.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κ. Βαςιλειου Τρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ 
Συμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο.    
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα δζκα ζξι (16) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.    Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                          1. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                               
                 2.    Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                                 2. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                    
                 3.    Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ                                                            3. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                                         

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                   4. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ     
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                      5. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ                                                                             
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                        6. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                        7. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 8.    Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                   8. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 9.    Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                       9. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ                                                                                     
                 10.  Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                       10. Λιάκοσ Μιχαιλ 
                 11.  Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                           11. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ 
                 12.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       
                 13.   Πανταηισ Παναγιϊτθσ                                                                            
                 14.   Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ                                                                    (δεν προςήλθαν αν και 
                 15.   Δθμθτρίου Μαρία                                                                                προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 16.   Μπιτςάκου Αςπαςία                                                                                                                                                                                                                                    
                 
                    
                              
            Στθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 

      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

                 
 

- Κεχαγιάσ Περίανδροσ -  Πρόεδροσ Βοχαικοφ 
- Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ  - Πρόεδροσ   Κρθνϊν          
- Μπακιρτηισ Εμμανουιλ  -  Πρόεδροσ Χαλκείου          
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ           Πρόεδροσ  Στιμάγκασ       2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Ταρςινων 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου              4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ        Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ - Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ           Πρόεδροσ Μπολατίου      8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ        Πρόεδροσ Σουλθναρίου    

        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ - Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ  
      11. Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου  12. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  - Πρόεδροσ  Νεράντηασ 

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 3ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ κλαδζματοσ και κοπισ 
δζνδρων για λόγουσ επικινδυνότθτασ και πολιτικισ προςταςίασ» και ζδωςε το λόγο ςτον 
Αντιδιμαρχο κ. Τριανταφφλλου, ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τα κάτωκι :  
Α) Τθν από 16-03-2022 Ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ, ωσ κάτωκι:  
 

ΔΙΣΗΓΗΣΗ  

ΘΔΜΑ : «Περί κλαδέμαηος και κοπής δένδρων για λόγοσς επικινδσνόηηηας και 

πολιηικής προζηαζίας». 

   

ΣΧΔΤ.  1.Τν από 16-02-2022 αίηεκα ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Ζεπγνιαηηνύ (ππ’αξηζ. 

πξση. 942/16-02-2022 εηζεξρ. έγγξαθν) 

  2. Τν Πξαθηηθό απόθαζεο 3/01-11-2021 ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο 

Χαιθείνπ (ππ’αξηζ. πξση. 9035/09-11-2021 εηζεξρ. έγγξαθν) 

  3. Τν Πξαθηηθό απόθαζεο 8/18-11-2021 ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο 

Νεξάληδαο (ππ’αξηζ. πξση. 292/17-01-2022 εηζεξρ. έγγξαθν) 

  4. Τν από 22-02-2022 αίηεκα (ππ’αξηζ. πξση. 1135/22-02-2022 εηζεξρ. 

έγγξαθν) 

 

Καηόπηλ αηηεκάησλ ηνπηθώλ πξνέδξσλ θαη δεκνηώλ γηα θιάδεκα θαη θνπή δέλδξσλ ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηνπ Δήκνπ θαζώο θαη ζρεηηθέο απηνςίεο από ηελ ππεξεζία καο, κε θπξίαξρν θξηηήξην ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο αζθάιεηαο (παξαθείκελεο νηθίεο δηεξρόκελνη πνιίηεο, θιπ), εηζεγνύκαζηε λα 

γίλνπλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θιαδέκαηνο θαη θνπήο ζηηο παξαθάησ  πεξηπηώζεηο:  

1. Κνπή ελόο μεξνύ πεύθνπ εληόο πξναπιίνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Ζεπγνιαηηνύ θαη θιάδεκα αζθαιείαο 

πθηζηάκελσλ ινηπώλ δέλδξσλ. 

2. Κνπή θαη θιάδεκα δέλδξσλ ζηηο πεξηπηώζεηο 1-7 ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό (2)  εθόζνλ δελ 

βξίζθνληαη εληόο ηδησηηθώλ εθηάζεσλ θαη ν Δήκνο έρεη ζρεηηθή αξκνδηόηεηα. 

3. Κνπή ησλ θππαξηζζηώλ ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό (3) κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ιεθζνύλ ηα 

δένληα κέηξα πξνζηαζίαο ζε παξαθείκελνπο ηάθνπο από ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο δεκηώλ εμαηηίαο 

ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηώλ θνπήο. 

4. Με βάζε ηε κνξθνινγία αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ θαη ην γεγνλόο όηη γεληθά ε πηθξνδάθλε πνιύ ζπρλά 

θπηεύεηαη ζε πεδνδξόκηα δύλαηαη λα ζρεκαηίδεηαη ζαλ κηθξό δέληξν ή ζάκλνο (ύςνπο 2-3 κέηξσλ). 

Λακβάλνληαο ππόςε ην αλσηέξσ ζρεηηθό (4) θαζώο θαη ζηνηρεία πνπ είλαη ζε γλώζε ηεο ππεξεζίαο 

καο (ήηνη ην ζρεηηθό θάθειν γηα έθδνζε άδεηαο ρξήζεο λεξνύ κε αξ. πξση. 20543/11-12-2012 ηνπ 

ελδηαθεξόκελνπ ζηε ζέζε Σπ. Κνθθώλε 8) εηζεγνύκαζηε ηελ θνπή ησλ πηθξνδαθλώλ επί ηνπ 

πεδνδξνκίνπ έκπξνζζελ ηνπ ζπλεξγείνπ απηνθηλήησλ Γεσξγίνπ ζην Ζεπγνιαηηό θαη λνηηναλαηνιηθά ηεο 

ηξηγσληθήο πιαηείαο ησλ νδώλ Γ. Παπαλδξένπ θαη Μ. Πιαζηήξα. Επηζεκαίλεηαη όηη παξά ην γεγνλόο 

όηη κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή γλώζε ππάξρεη κηθξή πηζαλόηεηα πξόθιεζεο δεκηάο από ην ξηδηθό 

ζύζηεκα ησλ αληίζηνηρσλ πηθξνδαθλώλ ζηνλ θεξόκελν πθηζηάκελν αξδεπηηθό αγσγό, εληνύηνηο ε 
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απνθαηάζηαζε θαη ε απνδεκίσζε ηπρόλ βιάβεο ή δεκηάο απηνύ ζα έρεη κεγάιν θόζηνο γηα ην Δήκν. 

Γηα ην ιόγν απηό εηζεγνύκαζηε λα κελ γίλνπλ λέεο θπηεύζεηο αιιά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θελώλ πνπ 

ζα δεκηνπξγεζνύλ κεηά ηελ θνπή κε ηηο θαηάιιειεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

νκαιόηεηα ηεο επηθάλεηαο απηνύ θαζώο θαη ε αζθάιεηα ησλ δηεξρόκελσλ πεδώλ.     

      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, καζεηώλ, θιπ.   

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 Ζσήο θαη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Βέινπ Βόραο 

λα απνθαλζνύλ επί ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπο. 

                                     Ο Προϊζηάμενος Γιεύθσνζης Περιβάλλονηος  

                                                 Γρ. Βαμβάηζικος Παναγιώηης  

            ΤΔ13- Τετν.Γεωπον. (MSc., PhD) 

Β. Τθν υπϋ αρικμ 6/2022 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ (ΑΔΑ : ΨΜΨ9Ω9Π-ΑΛ6), που 
γνωμοδοτεί κετικά για τθ χοριγθςθ ςχετικισ ζγκριςθσ κλαδζματοσ και κοπισ ςτισ περιγραφόμενεσ 
περιπτϊςεισ ςφμφωνα με το ειςθγθτικό τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ, για τθν πρόλθψθ και αποφυγι 
ατυχθμάτων, όπωσ για παράδειγμα αποκοπι και πτϊςθ κλάδων ι δζνδρων ςε καταςτάςεισ 
ζντονων καιρικϊν φαινομζνων, με πικανζσ ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςε παρακείμενεσ ιδιοκτθςίεσ και 
οχιματα αλλά και ςτθν αςφάλεια των πολιτϊν.  
Για τισ παραπάνω εργαςίεσ ενδζχεται κατά περίπτωςθ να απαιτείται θ χριςθ  γερανοφόρων ι και 
καλακοφόρων οχθμάτων (με τουσ αντίςτοιχουσ χειριςτζσ) με κατάλθψθ οδοςτρϊματοσ από τα 
προαναφερόμενα οχιματα κατά τθν διάρκεια των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ζωσ και τθν περάτωςι 
τουσ. 

Το ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, και 
τθ κετικι ψιφο του Προζδρου τθσ Κοινότθτασ Χαλκείου,   

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

    Εγκρίνει Α) Σθν κοπι δζνδρων και κλαδζματοσ ςτισ Κοινότθτεσ του Διμου Βζλου Βόχασ, για 
τθν πρόλθψθ και αποφυγι ατυχθμάτων από πτϊςθ ι αποκοπι κλάδων ι δζνδρων ςε 
καταςτάςεισ ζντονων καιρικϊν φαινομζνων, με πικανζσ ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςε ιδιοκτθςίεσ και 
οχιματα και για τθν αςφάλεια των πολιτϊν, όπωσ λεπτομερϊσ αναφζρονται ςτο ειςθγθτικό 
μζροσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.   

Β) Σθν κοπι πικροδαφνϊν επί πεηοδρομίου ςτθν Κοινότθτα Ηευγολατιοφ και τθν αποκατάςταςθ 
των κενϊν που κα δθμιουργθκοφν μετά τθν κοπι των πικροδαφνϊν με τισ κατάλλθλεσ πλάκεσ 
πεηοδρομίου ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ομαλότθτα τθσ επιφάνειασ αυτοφ κακϊσ και θ αςφάλεια 
των διερχόμενων πεηϊν.     
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Για τισ παραπάνω εργαςίεσ ενδζχεται κατά περίπτωςθ να απαιτείται θ χριςθ  γερανοφόρων ι και 
καλακοφόρων οχθμάτων (με τουσ αντίςτοιχουσ χειριςτζσ) με κατάλθψθ οδοςτρϊματοσ από τα 
προαναφερόμενα οχιματα κατά τθν διάρκεια των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ζωσ και τθν περάτωςι 
τουσ. 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 26/2022 

Συντάχκθκε και υπογράφεται 
 

O Πρόεδροσ        Τα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 
 

       ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΘ  
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