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Αριθμός Απόθαζης:    02/2023 

ΘΔΜΑ 2ο :   Διζήγηζη περί κλαδέμαηος και κοπής δένδρων για λόγοσς 

επικινδσνόηηηας και πολιηικής προζηαζίας. 

  ην Εεπγνιαηηφ θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 26η   ηνπ κελφο Ηανοσαρίοσ  ηνπ έηνπο 

2023 εκέξα Πέμπηη  θαη ψξα 11.00 π.μ.  ζπλήιζε ζε ΔΘΤΑΘΤΖ ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα απφ ηελ  αξηζ. 512/25.01.2023  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-Πξνέδξνπ 

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

γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε εκπξφζεζκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 7 κειψλ παξαβξέζεθαλ 5, 

ήηνη : 

Παξφληα Κέιε :       Απφληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξφεδξνο)    Πεξξήο Ληθφιανο 

2. Ράπηεο Θεφδσξνο      Θαηζηθψιεο Παλαγηψηεο 

3. Σξηαληαθχιινπ Γεκήηξηνο      

4. Σξηαληαθχιινπ Θσλζηαληίλνο 

5. Ρφδνο Ληθφιανο 

 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Π. Εσήο εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ιήςεο απφθαζεο ζηα ζέκαηα ηεο  

εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα πξνθεηκέλνπ λα παξαπεκθζνχλ γηα ιήςε απφθαζεο ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ελφςεη ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 30εο Ηαλνπαξίνπ 2023, θαζψο θαη γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 
 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηοσ Ν.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγκρίνει ηην έκηακηη καηεπείγοσζα ζσνεδρίαζη ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής. 

 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην δεύηερο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ 

εηζήγεζε περί θιαδέκαηνο θαη θνπήο δέλδξσλ γηα ιφγνπο επηθηλδπλφηεηαο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

έθεζε σπόυη ηφν μελών ηην ειζήγηζη ηης αρμόδιας σπηρεζίας, η οποία έτει φς κάηφθι : 
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ΔΗΣΖΓΖΣΖ  
ΘΔΜΑ : «Περί κλαδέμαηος και κοπής δένδρων για λόγοσς επικινδσνόηηηας και 

πολιηικής προζηαζίας». 
   
ΣΧΔΤ.  1. Σν απφ 03-10-2022 αίηεκα ηνπ Γπκλαζίνπ Βέινπ (ππ’αξηζ. πξση. 

7704/03-10-2022 εηζεξρ. έγγξαθν) θαη ηελ αληίζηνηρε απηνςία ηεο 
ππεξεζίαο καο 

  2. Σν απφ 19-09-2022 αίηεκα ηνπ ΚΗΥΑΙΑ  ΘΩΛ/ΛΟ ηνπ ΒΑΗΙΔΗΟΤ 
(ππ’αξηζ. πξση. 7209/19-09-2022 εηζεξρ. έγγξαθν) θαη ηελ αληίζηνηρε 
απηνςία ηεο ππεξεζίαο καο 

  3. Σν απφ 27-09-2022 αίηεκα ηνπ ΚΗΥΑΙΑ  ΘΩΛ/ΛΟ ηνπ ΒΑΗΙΔΗΟΤ 
(ππ’αξηζ. πξση. 7464/27-09-2022 εηζεξρ. έγγξαθν)  

4. Σελ απφ 11-10-2022 απάληεζε θαηφπηλ απηνςίαο ηεο ηερληθή ππεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο  (ππ’αξηζ. πξση. 7989/11-09-2022 εηζεξρ. 
έγγξαθν) ζε ζρεηηθή (κε ηα αλσηέξσ 2 & 3 έγγξαθα) αίηεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Σ.Θ.Βξαραηίνπ πεξί επηθηλδπλφηεηαο πεχθσλ ζηελ νδφ 
Ολείξσλ (ππ’αξηζ. πξση. 7986/07-10-2022 έγγξαθν).  

  5. Σν απφ 13-09-2022 αίηεκα ηεο ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ ΒΑΗΙΗΘΖ ηνπ 
ΛΗΘΟΙΑΟΤ  (ππ’αξηζ. πξση. 6996/13-09-2022 εηζεξρ. έγγξαθν) θαη ηελ 
αληίζηνηρε απηνςία ηεο ππεξεζίαο καο. 

6. Σν απφ 14-11-2022 αίηεκα ηεο ππεξεζία καο πξνο ην Γαζαξρείν 
Θνξίλζνπ κε ζέκα: «Θιάδεκα αζθαιείαο θαη ππνζηχισζε πιαηάλνπ 
πιαηείαο Θξελψλ» (ππ’αξηζ. πξση. 9094/14-11-2022 εμεξρ. έγγξαθν) 
θαη ηελ αληίζηνηρε απηνςία ηεο ππεξεζίαο καο. 

7. Σν απφ 14-11-2022 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Θνξίλζνπ κε ζέκα: 
«Θιάδεκα αζθαιείαο θαη ππνζηχισζε πιαηείαο Θξελψλ» (ππ’αξηζ. 
πξση. 9254/29-11-2022 εηζεξρ. έγγξαθν) πξνο ην Ηλζηηηνχην 
Κεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ & Σερλνινγίαο Γαζηθψλ 
Πξντφλησλ (ΔΘ.Η.Α.Γ.Δ.). 

8. Σν απφ 28-11-2022 απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κεζνγεηαθψλ 
Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ (ΔΙΓΟ «ΓΖΚΖΣΡΑ») κε ζέκα: «Έιεγρνο 
δέλδξνπ πιάηαλνπ ζηελ Σ.Θ. Θξελψλ» (ππ’αξηζ. πξση. 9532/29-11-
2022 εηζεξρ. έγγξαθν) πξνο ην Γαζαξρείν Θνξίλζνπ θαη ηελ ππεξεζία 
καο. 

9. Σηο πεξηνδηθέο απηνςίεο ηεο ππεξεζίαο καο ζηηο Σ.Θ. θαη Γ.Θ. Θνηλφηεηεο 
ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 

10. Σν απφ 22-12-2022 αίηεκα ηεο ππεξεζία καο πξνο α) ην Κπελάθεην 
Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην (Κ.Φ.Η.), β) Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην 
Αζελψλ θαη γ) Ηλζηηηνχην Κεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ  κε 
ζέκα: «Πεξί εκθάληζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ εληφκνπ-ζθαζαξηνχ 
Xylotrechus chinensis (Coleoptera: Cerambycidae) ζην Γήκν Βέινπ-
Βφραο» (ππ’αξηζ. πξση. 10465/22-12-2022 εμεξρ. έγγξαθν). 

 
 

Θαηφπηλ αηηεκάησλ ηνπηθψλ πξνέδξσλ, δεκνηψλ, θιπ, γηα θιάδεκα θαη θνπή δέλδξσλ ζε δηάθνξα ζεκεία 
ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζρεηηθέο απηνςίεο απφ ηελ ππεξεζία καο, κε θπξίαξρν θξηηήξην ηελ δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο 
αζθάιεηαο (παξαθείκελεο νηθίεο δηεξρφκελνη πνιίηεο, θιπ), εηζεγνχκαζηε λα γίλνπλ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θιαδέκαηνο 
θαη θνπήο ζηηο παξαθάησ  πεξηπηψζεηο:  

1. Θνπή ελφο πνιχ ςεινχ πεχθνπ (κε χςνο πεξίπνπ 10 κέηξσλ) εληφο πξναπιίνπ Γπκλαζίνπ-Ιπθείνπ Βέινπ ιφγσ 
επηθηλδπλφηεηαο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ ηνπ θαη επεηδή βξίζθεηαη εληφο παξηεξηνχ πεξηηνηρηζκέλνπ κε ηζηκέλην 
(ην νπνίν είρε ξαγίζεη – έρεη πιένλ επηζθεπαζηεί - πηζαλφηαηα απφ ηελ δηφγθσζε ηνπ ξηδηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην 
νπνίν βξίζθεηαη ζε ππεξπςσκέλε ζέζε πεξίπνπ ελφο κέηξνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ππφινηπνπ πιαθνζηξσκέλνπ 
πξναπιίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ). Δπίζεο, θνπή κηαο αθαθίαο παξαπιεχξσο ησλ αζθαιηνζηξσκέλσλ 
γεπέδσλ ε νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο μεξάλζεηο θαηά ζέζεηο θαη έρνπλ ήδε ζεκεησζεί απνθνπέο θαη ζξαχζεηο 
θιαδηψλ θαη βξαρηφλσλ πηζαλφηαηα απφ δπλαηνχο αλέκνπο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ελ δπλάκεη θίλδπλν θαη γηα ηνπο 
καζεηέο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 
άιια δέλδξα ή ζάκλνπο πνπ ζα κπνξνχλ λα  δηακνξθσζνχλ ζε θαηά ζπλζήθε δέλδξα (ζρεηηθά κηθξνχ χςνπο) 
φπσο πηθξνδάθλε, ειηά (θαιισπηζηηθή), θαηάιπε, ςεπδνπηπεξηά, ζνθφξα, θιπ.  
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2. Θνπή ησλ 2 πεχθσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα αλσηέξσ ζρεηηθά (2, 3, θαη 4) εθφζνλ δελ 
θέξνληαη λα βξίζθνληαη εληφο ηδησηηθψλ εθηάζεσλ θαη ν Γήκνο έρεη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα, κε ηαπηφρξνλε 
απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

3. Θιάδεκα δέλδξσλ ζχκθσλα ηηο ζπλήζεηο επνρηαθέο ελέξγεηεο θαη πξαθηηθέο ηεο ππεξεζίαο καο ιακβάλνληαο 
ππφςε ην αλσηέξσ ζρεηηθφ (5). 

4. Ηδηαηηέξσο εηζεγνχκαζηε λα αμηνινγεζεί ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ ππνζηπιψζεσλ (θαη πηζαλά λα 
πξνζηεζνχλ θαη άιιεο ππνζηπιψζεηο επηπιένλ) απφ εμεηδηθεπκέλν πηζηνπνηεκέλν δελδξνθφκν κε ηελ απαηηνχκελε 
επηζηεκνληθή επάξθεηα ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά (6, 7 θαη 8) {κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα ιεθζνχλ ηα 
δένληα κέηξα πξνζηαζίαο ζηνπο γεηηληάδνληεο ρψξνπο (πρ. πιαηεία, δεκνηηθέο νδνί, θιπ) ήηνη απφ ηελ πηζαλφηεηα 
πξφθιεζεο δεκηψλ εμαηηίαο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ αμηνιφγεζεο , ππνζηπιψζεσλ , θιπ} θαη κφλν θαηφπηλ απηψλ 
ησλ εξγαζηψλ λα γίλνπλ ηπρφλ επεκβάζεηο θιαδέκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν δέληξν. 

5. Θιάδεκα δέλδξσλ ζηελ δηράια (ζέζε πξψελ πεξηπηέξνπ) επί ηεο θεληξηθήο νδνχ απφ Θξήλεο πξνο Σαξζηλά κε 
ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε θαη εμπγίαλζε θιαδηψλ θαη βξαρηφλσλ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ζεκεηαθέο μεξάλζεηο 
θαζψο επίζεο θαη απηψλ πνπ θέξνληαη λα είλαη ζε επαθή κε θαισδηψζεηο ηειεπηθνηλσληψλ (ζρεη. 9).  

6. Θνπή βξαρπρίησλα  επί πεδνδξνκίνπ ζηελ δεκνηηθή νδφ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 132 ζηελ Γ.Θ. Βξαραηίνπ ν νπνίνο 
βξίζθεηαη έκπξνζζελ θαη αθξηβψο ζην κέζνλ ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ ηεο αληίζηνηρεο πνιπθαηνηθίαο κε απνηέιεζκα 
λα παξεκπνδίδεηαη νπζηαζηηθά ε είζνδνο-έμνδνο αγαζψλ θαη ησλ θαηνίθσλ απηήο. Δπηπιένλ, ηα θιαδηά ηνπ 
βξίζθνληαη ζε επαθή θαιψδηα ξεχκαηνο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ θέξνληαη λα είλαη κνλσκέλα θαη ε πθηζηάκελε 
θαηάζηαζε ζε ζπλδπαζκφ κε έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα (πρ. αέξα, θιπ) δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο 
βιάβεο ζηα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα (ζρεη. 9).  

7. χκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρεηηθφ (10) θαζψο θαη πεξηπηψζεηο δέλδξσλ πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή καο 
κε εληνκνινγηθή πξνζβνιή ζε αξρηθφ ζηάδην, ιακβάλνληαο ππφςε  ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηεο 
ππεξεζίαο καο γηα ηελ πξφιεςε εμάπισζεο ηεο εληνκνινγηθήο πξνζβνιήο θαζψο θαη ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε 
απηήο (θαη κέρξηο φηνπ λα καο απνζηαινχλ εμεηδηθεπκέλεο νδεγίεο απφ ηα αξκφδηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη 
ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο έρνπκε απνηαλζεί), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, εηζεγνχκαζηε: α) λα 
γίλεη πξνιεπηηθά απζηεξφ θιάδεκα ησλ κνπξηψλ (ζηα ζηαπξψκαηα ησλ θεληξηθψλ βξαρηφλσλ ήηνη 20-40 cm κήθνο 
απφ ηνλ θπξίσο θνξκφ) αιιά θαη β) ηελ άκεζε θνπή ησλ κνπξηψλ (κε παξάιιειν ζξπκκαηηζκφ ή θάςηκν ησλ 
πξνζβεβιεκέλσλ κεξψλ ηνπο) πνπ δχλαηαη λα εκθαλίζνπλ έληνλα ζπκπηψκαηα πξνζβνιήο (πρ. επηθαλεηαθέο νπέο, 
εκθάληζε πξνλπκθψλ, θιπ) ζην άκεζν κέιινλ (θαη εηδηθφηεξα πξηλ ηελ λέα αλνημηάηηθε βιάζηεζε πνπ ζα 
πξνζζέζεη επηπιένλ βάξνο ζηνπο θεληξηθνχο – πηζαλφλ πξνζβεβιεκέλνπο - βξαρίνλεο ησλ δέληξσλ). Ο ιφγνο είλαη 
φηη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα δέλδξα απηνχ ηνπ είδνπο απνηεινχλ ηνλ μεληζηή ηνπ εληφκνπ-
ζθαζαξηνχ Xylotrechus chinensis θαη επηπξνζζέησο βξίζθνληαη θπηεκέλα ζε θεληξηθά θνηλφρξεζηα ζεκεία ησλ Σ.Θ. 
θαη ησλ Γ.Θ. ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο (ζ.ζ. θάησ απφ ηα δέληξα απηά θάζνληαη πνιίηεο, καζεηέο, 
θιπ., αιιά ππάξρνπλ θαη ηξαπεδνθαζίζκαηα θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) κε πξνθαλείο ηνπο 
θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ ζπλεπεία ζξαχζεο θαη πηψζεο θιαδηψλ θαη βξαρηφλσλ 
εληνκνινγηθά πξνζβεβιεκέλσλ κνπξηψλ. Πξνηείλεηαη αθφκε απφ ηελ ππεξεζία καο νη θνκκέλεο κνπξηέο πνπ ζα 
αθαηξνχληαη νινθιεξσηηθά απφ κηα ζέζε λα αληηθαζίζηαληαη απφ άιια δέλδξα κε παξφκνην αηζζεηηθφ θαη 
πεξηβαιινληηθφ απνηέιεζκα φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ θαηάιπε, ςεπδνπηπεξηά, ζνθφξα, γηαθαξάληα, θιπ, ηα 
νπνία λα κελ πξνζβάιινληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν έληνκν. 

      Παξαθαινχκε φπσο ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε πεξί ρνξήγεζεο ζρεηηθήο έγθξηζεο θιαδέκαηνο θαη θνπήο ζηηο 
αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο πεξηπηψζεηο, γηα ηελ πξφιεςε θαη απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απνθνπή 
θαη πηψζε θιάδσλ, ή δέλδξσλ ζε θαηαζηάζεηο έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, κε πηζαλέο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε 
παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο θαη νρήκαηα, αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, καζεηψλ, θιπ.   

Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ελδέρεηαη θαηά πεξίπησζε λα απαηηείηαη ε ρξήζε  γεξαλνθφξσλ ή/θαη θαιαζνθφξσλ 
νρεκάησλ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο) κε θαηάιεςε νδνζηξψκαηνο απφ ηα πξναλαθεξφκελα νρήκαηα θαηά 
ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ πεξάησζή ηνπο. 

Παξαθαινχκε φπσο ε επηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βφραο λα 
απνθαλζνχλ επί ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηνπο. 

 

                                  Ο Προϊζηάμενος Γιεύθσνζης Περιβάλλονηος  
                                                             
               Γρ.Βαμβάηζικος Παναγιώηης  
            ΤΔ13- Τετν.Γεωπον. (MSc., PhD) 
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  Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξφεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Γνωμοδοηεί ζεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο έγθξηζεο θιαδέκαηνο θαη θνπήο ζηηο 

πεξηγξαθφκελεο πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ εηζεγεηηθφ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο , 

γηα ηελ πξφιεςε θαη απνθπγή αηπρεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα απνθνπή θαη πηψζε θιάδσλ, 

ή δέλδξσλ ζε θαηαζηάζεηο έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, κε πηζαλέο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζε 

παξαθείκελεο ηδηνθηεζίεο θαη νρήκαηα, αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ, καζεηψλ, θιπ.   

Γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ελδέρεηαη θαηά πεξίπησζε λα απαηηείηαη ε ρξήζε  γεξαλνθφξσλ 

ή/θαη θαιαζνθφξσλ νρεκάησλ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζηέο) κε θαηάιεςε νδνζηξψκαηνο 

απφ ηα πξναλαθεξφκελα νρήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ έσο θαη ηελ 

πεξάησζή ηνπο. 

Ζ παξνχζα απφθαζε πήξε αχμ. αξηζκφ 2/2023 

                             Αθνχ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξφεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                           Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απφζπαζκα 
       Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 
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