
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

                                                                                        Αριθ. Απόφ. 14/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ» 

       
  Στην Πρέβεζα, σήμερα, Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας ήταν προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7522/12.4.2019 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος (Πρόεδρος)  

 2. Αυδίκος, Δημήτριος  

 3. Κωστούλας Βασίλης  

 4. Ντίτσος Γεράσιμος 

 5. Ματέρης Κων/νος 

 

 6. Χατζόπουλος Απόστολος   

   

  

Παρούσα ήταν και η υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας Μάρθα Κιτσαντά  για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της 

Δ/νσης ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  που έχει ως εξής: « 

 ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ» 

Συν:  

1. Φωτογραφίες (3) δένδρου & αεροφωτογραφία 

2. Φωτογραφία (1) δένδρων 

3. Αεροφωτογραφία 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

2. του άρθρου 75 του ΔΚΚ 

3. των άρθρων 967-968 του Αστικού Κώδικα 

4. του άρθρου 40 παρ.2 του Ν. 1337/1983 και τέλος 

5. το υπ.αριθμ.πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών 

Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβαλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κοπή 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης» σας θέτουμε  υπόψη τις υπ.αριθμ.πρωτ. 27802/19-

12-2018 αίτηση του κ. Ρεκατσίνα Ανδρέα  με την οποία αιτείται την κοπή ενός (1) δένδρου 

(Πεύκο) στον «Οικισμό Υγειονομικών Ιωαννίνων» στην Τ.Κ. Καναλίου της Δ.Ε. Ζαλόγγου, το 

οποίο, λόγω της γειτνίασης με οικεία, αποτελεί κίνδυνο λόγω πιθανής πτώσης του, λόγω πιθανής 

εκδήλωσης πυρκαγιάς αλλά και λόγω της ανάπτυξης των ριζών του (συν.1). Επίσης, στο ίδιο 

σημείο και λόγω πιθανής πτώσης ή/και εκδήλωσης πυρκαγιάς απαιτείται η κοπή άλλων δύο 

δένδρων (Πεύκο) (συν.2) . 

και  παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την υλοτομία αυτών. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΚΑΖΟΥΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ                   » 

 

Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 

     Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της 

υπηρεσίας,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

1. Γνωμοδοτεί θετικά για την υλοτόμηση ενός (1) δένδρου (Πεύκο) στον «Οικισμό 

Υγειονομικών Ιωαννίνων» στην Τ.Κ. Καναλίου της Δ.Ε. Ζαλόγγου, το οποίο, λόγω της γειτνίασης 

με οικεία, αποτελεί κίνδυνο λόγω πιθανής πτώσης του, λόγω πιθανής εκδήλωσης πυρκαγιάς αλλά 
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και λόγω της ανάπτυξης των ριζών του (συν.1). Επίσης, στο ίδιο σημείο και λόγω πιθανής πτώσης 

ή/και εκδήλωσης πυρκαγιάς απαιτείται η κοπή άλλων δύο δένδρων (Πεύκο).  

2. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2019 

 
   Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν Πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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