
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                              
                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τησ  1ησ/ 30.01.2023 Σακτικήσ υνεδρίαςησ  
του Δημοτικοφ υμβουλίου του Δήμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αριθμόσ Απόφαςησ: 09/2023 

Θζμα 9ο: Περί κλαδζματοσ και κοπήσ δζνδρων για λόγουσ επικινδυνότητασ και πολιτικήσ 
προςταςίασ. 

 
ιμερα τθν 30η  του μηνόσ Ιανουαρίου ,  ημζρα Δευτζρα του ζτουσ 2023 και ώρα 19.00 ςυνιλκε ςε 
τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΗ ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ 
φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 532/26.01.2023 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  και παραβρζκθκε.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν 
παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι ζνα (21) μζλθ και ονομαςτικά οι : 

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

  
 

     ΠΑΡΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ: 
1.  Δαγρζσ Ευάγγελοσ             Πρόεδροσ Νεράντηασ 
2. Κεχαγιάσ Περίανδροσ         Πρόεδροσ Βοχαικοφ      
3. Μπακιρτηισ Εμμανουιλ     Πρόεδροσ Χαλκείου 
4. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ   Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ 
5. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ 
6. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ          Πρόεδροσ Μπολατίου                  
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Καλαντηισ Δθμιτριοσ            Πρόεδροσ  τιμάγκασ                          2. Μπουγάσ Κων/νοσ            Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου 

3    Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου                                  4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ          Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ    Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ       6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ   Πρόεδροσ Κοκκωνίου      
7.  Δθμθτρίου Βαςίλειοσ         Πρόεδροσ Σαρςινϊν                                 8.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ          Πρόεδροσ ουλθναρίου    

        9. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ Κρθνϊν                                    

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.  
 

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το  9ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Περί κλαδζματοσ και κοπήσ δζνδρων 
για λόγουσ επικινδυνότητασ και πολιτικήσ προςταςίασ» και ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. 
Σριανταφφλλου, ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τα κάτωκι :  
Α) Σθν από 30-12-2022 Ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ, ωσ κάτωκι:  

ΔΙΣΗΓΗΣΗ  

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-

ΑΔΑ: 9ΡΗΧΩ9Π-ΕΥΑ



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.  

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 
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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) 

 

Β. Σθν υπϋ αρικμ 02/2023 απόφαςη τησ Επιτροπήσ Ποιότητασ Ζωήσ (ΑΔΑ : ΨΕΚΕΩ9Π-89Ω), που 

γνωμοδοτεί κετικά για τθ χοριγθςθ ςχετικισ ζγκριςθσ κλαδζματοσ και κοπισ ςτισ περιγραφόμενεσ 

περιπτϊςεισ ςφμφωνα με το ειςθγθτικό τθσ Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ, με το οποίο ειςθγείται το 

κλάδεμα και τθν κοπι δζντρων ςε κεντρικά κοινόχρθςτα ςθμεία των Σ.Κ. και των Δ.Κ. του Διμου 

αλλά και ςε ςχολικζσ μονάδεσ (ς.ς. κάτω από τα δζντρα αυτά κάκονται πολίτεσ, μακθτζσ, κλπ., αλλά 

υπάρχουν και τραπεηοκακίςματα καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ)  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, μακθτϊν, κλπ.   

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,  

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

    Εγκρίνει το κλάδεμα και τθν κοπι δζντρων ςε κεντρικά κοινόχρθςτα ςθμεία των Σ.Κ. και των Δ.Κ. 

του Διμου αλλά και ςε ςχολικζσ μονάδεσ (ς.ς. κάτω από τα δζντρα αυτά κάκονται πολίτεσ, μακθτζσ, 

κλπ., αλλά υπάρχουν και τραπεηοκακίςματα καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ)  για τθν 
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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, μακθτϊν, κλπ.  , 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. 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 09/2023 

υντάχκθκε και υπογράφεται 
 

O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 

                                                            ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ   
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