
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                              
                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τησ  23ησ/ 30.11.2022 Σακτικήσ υνεδρίαςησ  
του Δημοτικοφ υμβουλίου του Δήμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αριθμόσ Απόφαςησ:                  

            77/2022 

Θζμα 7ο: Ζγκριςη κλαδζματοσ και κοπήσ δζνδρων για λόγουσ επικινδυνότητασ και πολιτικήσ 
προςταςίασ. 

 
ιμερα τθν 30η του μηνόσ Νοεμβρίου ,  ημζρα Σετάρτη του ζτουσ 2022 και ώρα 20.00 ςυνιλκε 
ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΘ ςτθν Κοινότθτα Ηευγολατιοφ 
φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 9443/25.11.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ 
Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ  παραβρζκθκε.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα δζκα οκτϊ (18) μζλθ και ονομαςτικά οι : 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                ΑΠΟΝΣΕ  
1. Σριανταφφλλου Κων/νοσ –Πρόεδροσ                                                       1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ 
2. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                                  2. Καραχοντηίτθσ Κω/νοσ 
3. Καλλίρθ Μαρία                                                                                             3. ιάχοσ Ανδρζασ 
4. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                  4. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ  
5. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                                 5. Περρισ Νικόλαοσ 
6. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                        6. ταμπεδάκθσ Παναγιϊτθσ  
7. Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             7. Δθμθτρίου Μαρία 
8. δράλθσ Μιχαιλ                                                                                            8. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ 
9. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                          9. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ 
10. Μανάβθσ Π. Ακανάςιοσ 
11. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ                                                                       (Οι οποίοι δεν προςιλκαν αν και  
12. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ                                                                            κλικθκαν νόμιμα) 
13. Μανάβθσ Δ. Ακανάςιοσ 
14. Πανταηισ Παναγιϊτθσ 
15. Βουδοφρθσ-Σςίτουρασ Νικόλαοσ    (αποχϊρθςε ςτο 5ο ΘΘΔ) 
16. Μπιτςάκου Αςπαςία 
17. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ         (αποχϊρθςε ςτο 3ο ΘΘΔ) 
18. Λιάκοσ Μιχαιλ                (αποχϊρθςε ςτο 3ο ΘΘΔ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                 
 

     ΠΑΡΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ: 
1. Δαγρζσ Ευάγγελοσ            Πρόεδροσ Νεράντηασ 
2. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ   Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
3. Κεχαγιάσ Περίανδροσ        Πρόεδροσ Βοχαικοφ         
4. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ             Πρόεδροσ Πουλίτςασ 

 

        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ            Πρόεδροσ  τιμάγκασ        2. Μπουγάσ Κων/νοσ            Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 
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3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου                4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ          Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Μπακιρτηισ Εμμανουιλ      Πρόεδροσ Χαλκείου           6. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ       Πρόεδροσ  Σαρςινϊν 
7.  Χαςαπάκθσ Αργφριοσ         Πρόεδροσ Μπολατίου          8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ Κρθνϊν                 10. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ  Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ 
       11. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ηευγολατιοφ 

         
Θ τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.  
 

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το  7ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Ζγκριςθ κλαδζματοσ και κοπισ 
δζνδρων για λόγουσ επικινδυνότθτασ και πολιτικισ προςταςίασ»  και ζδωςε το λόγο ςτον 
Αντιδιμαρχο κ. Σριανταφφλλου, ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τα κάτωκι :  
Α) Σθν από 30-10-2022 Ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ, ωσ κάτωκι:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΘΕΜΑ : «Περί κλαδζματοσ και κοπήσ δζνδρων για λόγουσ επικινδυνότητασ και 

πολιτικήσ προςταςίασ». 

ΣΧΕΤ.  1. Τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Διμου 
Βζλου-Βόχασ και Δθμοτικισ Κοινότθτασ Βραχατίου. 

  2.  Τθν αυτοψία τθσ υπθρεςίασ μασ κατά το χρονικό διάςτθμα από 10-

15/10/2022 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςχετικά και με κυρίαρχο κριτιριο τθν διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ 

αςφάλειασ (παρακείμενεσ οικίεσ διερχόμενοι πολίτεσ, κλπ), πραγματοποιικθκε λεπτομερισ καταγραφισ 

του αρικμοφ και τθσ φυτουγειονομικισ κατάςταςθσ δζνδρων (ς.ς. αλμυρίκια και με λιψθ φωτογραφικοφ 

υλικοφ για κάκε ζνα), μακροςκοπικά και κατά κζςθ του κάκε υφιςτάμενου δζνδρου, επί τθσ παραλιακισ 

ηϊνθσ (από το ςθμείο αυτισ ζναντι του Αγ. Δθμθτρίου ζωσ και το χϊρο ςτάκμευςθσ που βρίςκεται ςτο 

φψοσ τθσ οδοφ Μποφλια) ςφμφωνα με τα μζςα που διακζτει θ υπθρεςία μασ. 

Ειςθγοφμαςτε να γίνουν άμεςεσ ενζργειεσ κλαδζματοσ και κοπισ ειδικότερα ςε τουλάχιςτον 45 

από το ςφνολο των 217 δζντρων που καταγράφτθκαν ςτθν παραλία Βραχατίου (ςυμπεριλαμβανομζνων 

αυτϊν που βρίςκονται  εκατζρωκεν των ορίων του υφιςτάμενου πεηόδρομου) ςτα οποία διαπιςτϊκθκαν 

εκτεταμζνεσ βλάβεσ (ςιψεισ και τοπικζσ ξθράνςεισ ςε κεντρικοφσ βραχίονεσ, ακόμθ και ςτουσ κυρίωσ 

κορμοφσ) που εγκυμονοφν πολφ ςοβαροφσ κινδφνουσ για διερχόμενουσ πολίτεσ και ςτακμευμζνα οχιματα.  

Επίςθσ διαπιςτϊκθκαν ςθμαντικζσ ξθράνςεισ και καταςτροφι του κυρίωσ κορμοφ ςε ποςοςτό που 

φτάνει από 40% ζωσ και 80% ειδικότερα ςε δζκα (10) αλμυρίκια τα οποία βρίςκονται αςφυκτικά 

περιτριγυριςμζνα από άςφαλτο ςτο χϊρο ςτάκμευςθσ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνοσ του Δ.Λ.Τ (με 

αποτζλεςμα τθν διαταραχι των ριηϊν και του κρεπτικοφ ςυςτιματοσ εν γζνει, και ωσ εκ τοφτου υπάρχουν 

πλζον εμφανείσ  δυςμενείσ επιπτϊςεισ –εκτεταμζνα ζλκθ και ςιψεισ- ςτον κυρίωσ κορμό τουσ). Για τουσ 

ανωτζρω λόγουσ ειςθγοφμαςτε τθν αφαίρεςθ τθσ αςφάλτου κυκλικά και περιμετρικά και ςε απόςταςθ–

ακτίνα τουλάχιςτον (1) μζτρου από τουσ κυρίωσ κορμοφσ των ςυγκεκριμζνων δζνδρων του χϊρου 

ςτάκμευςθσ (ς.ς. περιοχι του Δ.Λ.Τ.).  

Οι διαπιςτϊςεισ αυτζσ ζγιναν κατά τθν διάρκεια αυτοψίασ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ 

παρουςία του προζδρου του Λιμενικοφ ταμείου Βραχατίου, του Προζδρου τθσ Δ.Κ. Βραχατίου κατά το 

χρονικό διάςτθμα από 10-15 Οκτωβρίου.   

      Παρακαλοφμε όπωσ λθφκεί ςχετικι απόφαςθ περί χοριγθςθσ ςχετικισ ζγκριςθσ κλαδζματοσ και κοπισ 

ςτισ ανωτζρω περιγραφόμενεσ περιπτϊςεισ, 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.   
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Για τισ παραπάνω εργαςίεσ ενδζχεται κατά περίπτωςθ να απαιτείται θ χριςθ  ειδικϊν οχθμάτων (με τουσ 

αντίςτοιχουσ χειριςτζσ) με κατάλθψθ οδοςτρϊματοσ από τα προαναφερόμενα οχιματα κατά τθν διάρκεια 

των ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ζωσ και τθν περάτωςι τουσ. 

Παρακαλοφμε όπωσ θ επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ και το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Βζλου Βόχασ να 

αποφανκοφν επί των ανωτζρω αναφερόμενων με αντίςτοιχεσ αποφάςεισ τουσ. 

Ο Προϊςτάμενοσ Διεφθυνςησ Περιβάλλοντοσ 

Δρ.Βαμβάτςικοσ Παναγιώτησ 

ΤΕ13- Τεχν.Γεωπον. (MSc., PhD) 

 

Β. Σθν υπϋ αρικμ 21/2022 απόφαςη τησ Επιτροπήσ Ποιότητασ Ηωήσ (ΑΔΑ : ΨΩΤΨΩ9Π-1ΒΤ), που 
γνωμοδοτεί κετικά για τθ χοριγθςθ ςχετικισ ζγκριςθσ κλαδζματοσ και κοπισ ςτισ 
περιγραφόμενεσ περιπτϊςεισ ςφμφωνα με το ειςθγθτικό τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ και της 

σπ’αριθ. 47 Α/2022 απόφαςθ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Βόχασ», με το οποίο 
ειςθγείται το κλάδεμα και τθν κοπι δζντρων (αλμυρίκια) που βρίςκονται ςτθν παραλία 
Βραχατίου εντόσ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα Βραχατίου 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. 

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

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

    Εγκρίνει το κλάδεμα και τθν κοπι δζντρων (αλμυρίκια) που βρίςκονται ςτθν παραλία 

Βραχατίου εντόσ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα Βραχατίου, (ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που 

βρίςκονται  εκατζρωκεν των ορίων του υφιςτάμενου πεηόδρομου) ςτα οποία διαπιςτϊκθκαν 

εκτεταμζνεσ βλάβεσ (ςιψεισ και τοπικζσ ξθράνςεισ ςε κεντρικοφσ βραχίονεσ, ακόμθ και ςτουσ 

κυρίωσ κορμοφσ) 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.   

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. 

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 77/2022 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 

                                                            ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   
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