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Αριθμός Απόθαζης:    21 /2022 

ΘΔΜΑ 2ο :   Περί κλαδέμαηος και κοπής δένδρων για λόγοσς επικινδσνόηηηας και 

πολιηικής προζηαζίας. 

 

  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 25η   ηνπ κελόο Νοεμβρίοσ  ηνπ έηνπο 
2022 εκέξα Παραζκεσή  θαη ώξα 11.30 π.μ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή 
Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 9275/21.11.2022  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 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ 

4 ήηνη : 

Παξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    Πεξξήο Ληθόιανο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Παλαγηώηεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Σνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Ληθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ. 

  Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην δεύηερο  ζέκα ηεο 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 : 

 

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

πολιηικής προζηαζίας». 
   
ΣΧΔΤ.  1. Σηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Ιηκεληθνύ Σακείνπ Γήκνπ 

Βέινπ-Βόραο θαη Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ. 
  2.  Σελ απηνςία ηεο ππεξεζίαο καο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 10-

15/10/2022 
   

Ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά θαη κε θπξίαξρν θξηηήξην ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο 
αζθάιεηαο (παξαθείκελεο νηθίεο δηεξρόκελνη πνιίηεο, θιπ), πξαγκαηνπνηήζεθε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθήο ηνπ 
αξηζκνύ θαη ηεο θπηνπγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο δέλδξσλ (ζ.ζ. αικπξίθηα θαη κε ιήςε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ 
γηα θάζε έλα), καθξνζθνπηθά θαη θαηά ζέζε ηνπ θάζε πθηζηάκελνπ δέλδξνπ, επί ηεο παξαιηαθήο δώλεο (από 
ην ζεκείν απηήο έλαληη ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ έσο θαη ην ρώξν ζηάζκεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζην ύςνο ηεο νδνύ 
Κπνύιηα) ζύκθσλα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ε ππεξεζία καο. 

ΑΔΑ: ΨΩΥΨΩ9Π-1ΒΥ



Δηζεγνύκαζηε λα γίλνπλ άκεζεο ελέξγεηεο θιαδέκαηνο θαη θνπήο εηδηθόηεξα ζε ηνπιάρηζηνλ 45 από ην 
ζύλνιν ησλ 217 δέληξσλ πνπ θαηαγξάθηεθαλ ζηελ παξαιία Βξαραηίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ 
βξίζθνληαη  εθαηέξσζελ ησλ νξίσλ ηνπ πθηζηάκελνπ πεδόδξνκνπ) ζηα νπνία δηαπηζηώζεθαλ εθηεηακέλεο 
βιάβεο (ζήςεηο θαη ηνπηθέο μεξάλζεηο ζε θεληξηθνύο βξαρίνλεο, αθόκε θαη ζηνπο θπξίσο θνξκνύο) πνπ 
εγθπκνλνύλ πνιύ ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα δηεξρόκελνπο πνιίηεο θαη ζηαζκεπκέλα νρήκαηα.  

Δπίζεο δηαπηζηώζεθαλ ζεκαληηθέο μεξάλζεηο θαη θαηαζηξνθή ηνπ θπξίσο θνξκνύ ζε πνζνζηό πνπ 
θηάλεη από 40% έσο θαη 80% εηδηθόηεξα ζε δέθα (10) αικπξίθηα ηα νπνία βξίζθνληαη αζθπθηηθά 
πεξηηξηγπξηζκέλα από άζθαιην ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλνο ηνπ Γ.Ι.Σ (κε απνηέιεζκα 
ηελ δηαηαξαρή ησλ ξηδώλ θαη ηνπ ζξεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ελ γέλεη, θαη σο εθ ηνύηνπ ππάξρνπλ πιένλ εκθαλείο  
δπζκελείο επηπηώζεηο –εθηεηακέλα έιθε θαη ζήςεηο- ζηνλ θπξίσο θνξκό ηνπο). Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο 
εηζεγνύκαζηε ηελ αθαίξεζε ηεο αζθάιηνπ θπθιηθά θαη πεξηκεηξηθά θαη ζε απόζηαζε–αθηίλα ηνπιάρηζηνλ (1) 
κέηξνπ από ηνπο θπξίσο θνξκνύο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δέλδξσλ ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο (ζ.ζ. πεξηνρή ηνπ 
Γ.Ι.Σ.).  

Οη δηαπηζηώζεηο απηέο έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα απηνςίαο ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο παξνπζία 
ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Ιηκεληθνύ ηακείνπ Βξαραηίνπ, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Θ. Βξαραηίνπ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 
από 10-15 Οθησβξίνπ.   

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

 
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο αλέθεξε ζηα κέιε ηελ ππ’αξηζ. 47 Α/2022 απόθαζε ηνπ Λ.Π.Γ.Γ. 

«Γεκνηηθό Ιηκεληθό Σακείν Βόραο», κε ην νπνίν εηζεγείηαη ην θιάδεκα θαη ηελ θνπή δέληξσλ 

(αικπξίθηα) πνπ βξίζθνληαη ζηελ παξαιία Βξαραηίνπ εληόο ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα Βξαραηίνπ, 

ζηα νπνία δηαπηζηώζεθαλ εθηεηακέλεο βιάβεο (ζήςεηο θαη ηνπηθέο μεξάλζεηο) πνπ εγθπκνλνύλ 

ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα δηεξρόκελνπο πνιίηεο θαη νρήκαηα,  όπσο αθξηβώο έρνπλ θαηαγξαθεί 

αλαιπηηθά ζηελ απηνςία πνπ έθαλε ε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ δήκνπ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Γεκνηηθνύ Ιηκεληθνύ Σακείνπ Βόραο θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θνηλόηεηαο Βξαραηίνπ. 

 

  Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 73 παξ. 1 Β΄ ΗΗ ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ 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.   

ΑΔΑ: ΨΩΥΨΩ9Π-1ΒΥ



Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ελδέρεηαη θαηά πεξίπησζε λα απαηηείηαη ε ρξήζε  εηδηθώλ 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 21/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                           Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΩΥΨΩ9Π-1ΒΥ
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