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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 8/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Έγκριση κοπής δένδρων» 

 
        Στην Πρέβεζα, σήμερα, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, συνήλθε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 16560/14-
09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 1. Σαριάνογλου, Γεώργιος 

2.  Δαρδαμάνης, Ιωάννης 2. Στύλος, Ιωσήφ 

3.  Παγγές, Νικόλαος 3. Κυριαζής, Χρύσανθος 

4.  Κουμπής  Γρηγόρης  

5.  Γιαννουλάτος, Ευάγγελος  

6. Φονταράς, Χρήστος-Ευκλείδης   

   

    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 3ο  θέμα και 

παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Αγρ. Ανάπτυξης Περ/ντος, Καθαριότητας & Πρασίνου 

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ. Προστασίας του Δήμου Πρέβεζας, που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ» 

Συν:  

1. Αίτηση ενδιαφερομένου  

2. Φωτογραφίες (4) Βραχυχίτωνες 

3. Αεροφωτογραφία θέσης δένδρου 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

ΑΔΑ: ΨΛ9ΧΩΞΧ-ΜΨ5



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 Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Κοπή δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους της πόλης» 

 

σας θέτουμε  υπόψη την υπ. αριθμ. πρωτ. 13280/26-7-2022 αίτηση του κ. Λιόντου Παναγιώτη  με την 

οποία αιτείται την κοπή και το ξερίζωμα τεσσάρων (4) δένδρων (Βραχυχίτωνας) που φύονται επί του 

πεζοδρομίου της οδού Μασσαλίας . Το κόστος της όλης διαδικασίας προβλέπεται να το επωμιστεί ο ίδιος. 

Έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι ρίζες των εν λόγω δένδρων έχουν ήδη 

καταστρέψει το πεζοδρόμιο και καθιστούν αδύνατη την κατασκευή της περίφραξης του οικοπέδου του 

αιτούντα. Επίσης, ήδη οι κορμοί έχουν κλείσει το πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η χρήση 

του από τους πεζούς που διέρχονται από το σημείο. Για τους ανωτέρω λόγους δεν απαιτείται η 

αντικατάσταση αυτών από νέα δένδρα, ίδιου ή και διαφορετικού είδους. Κατά τα άλλα στα δένδρα δεν 

παρατηρήθηκαν εμφανή σημεία σήψης και δείχνουν υγιή αν και αναμένεται κατά την κατασκευή της 

περίφραξης να καταστραφεί μέρος του ριζικού τους συστήματος. 

Κατόπιν τούτων   παρακαλούμε όπως εγκρίνετε  την υλοτομία αυτών. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΚΑΖΟΥΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ             »  

                                                                                                                                         ̀  

Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. 
 
O κ. Ευάγγελος Γιαννουλάτος ψήφισε παρών. 
 
     Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

 

Η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 

- Την εισήγηση της Υπηρεσίας 
- Την αριθ. 151/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (Κατά πλειοψηφία) 
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1. Γνωμοδοτεί θετικά για την κοπή των δέντρων σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας 
αλλά και με την υποχρέωση του αιτούντος να γίνει αποκατάσταση του πεζοδρομίου σε 
περίπτωση που προκληθούν ζημιές από την κοπή των δέντρων. 

2. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ.  
 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  30/2022.  
 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
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