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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 9/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Έγκριση κοπής δένδρων» 

 
        Στην Πρέβεζα, σήμερα, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Δήμου Πρέβεζας σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 
12:00 ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 19199/17-10-2022 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. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Ακρίβης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2.  Δαρδαμάνης, Ιωάννης  

3.  Παγγές, Νικόλαος  

4.  Κουμπής  Γρηγόρης  

5.  . Σαριάνογλου, Γεώργιος  

6. Γιαννουλάτος, Ευάγγελος  

7. Στύλος, Ιωσήφ  

8. Φονταράς, Χρήστος-Ευκλείδης  

9. Κυριαζής, Χρύσανθος  

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Αικατερίνη Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο. 
 

    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 2ο  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. Φωτογραφία πρόσοψης υπάρχοντος κτίσματος 
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3. Αεροφωτογραφία θέσης δένδρων 

4. Φωτογραφίες κορμών δένδρων 

 

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. 16830/19-9-2022 αίτημα της εταιρείας ΟΡΡΑΟΝ   με θέμα: «Κοπή δένδρων» 

 

σας θέτουμε  υπόψη τo  υπ. αριθμ. πρωτ. 16830/19-9-2022 αίτημα της εταιρείας ΟΡΡΑΟΝ  με το οποίο 

αιτείται την κοπή και το ξερίζωμα δύο (2) δένδρων που φύονται στην Ν-Δ όψη του κτιριολογικού 

συγκροτήματος των Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας, επί της οδού Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με το αίτημα τα 

δένδρα αποκρύπτουν την εικόνα του Οθωμανικού κτιρίου και επίσης το ριζικό σύστημα αυτών 

επεκτείνεται κάτω από την υπό κατασκευή ράμπα.  

Έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε στο χώρο διαπιστώθηκε ότι : 

1. τα δένδρα φύονται ακριβώς δίπλα από τον υπαίθριο πλακόστρωτο διάδρομο, έχοντας 

ανασηκώσει την υπάρχουσα κατασκευή 

2. οι ρίζες των δένδρων έχουν επεκταθεί κάτω από τον διάδρομο και κρίνοντας από το μέγεθός τους 

έχουν εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο το πλάτος του διαδρόμου 

 

Απόρροια της ανωτέρω κατάστασης είναι οποιασδήποτε νέα κατασκευή στον ίδιο χώρο να οδηγήσει σε 

καταστροφή των ριζών των δένδρων και σε μελλοντική ξήρανση αυτών. Μετά το πέρας των εργασιών 

προβλέπεται να γίνει αντικατάσταση με νέα φυτά που θα φυτευτούν σε κατάλληλο χώρο. 

Κατόπιν τούτων   παρακαλούμε όπως εγκρίνετε  την υλοτομία αυτών. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΚΑΖΟΥΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ           »  

                                                                                                                                         ̀  

Καλείται η Επιτροπή για λήψη απόφασης…» 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. 
 
     Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

 

Η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 
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- Την εισήγηση της Υπηρεσίας 
- Την αριθ. 151/2011 απόφαση του Δ.Σ. περί τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής 
- Τις απαντήσεις των μελών μέσω email και τηλεφώνου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (Ομόφωνα) 

 

1. Γνωμοδοτεί θετικά για την υλοτομία των δέντρων σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπηρεσίας. Μετά το πέρας των εργασιών  να γίνει αντικατάσταση με νέα φυτά που θα 
φυτευτούν σε κατάλληλο χώρο.  

2. Διαβιβάζει το θέμα στο Δ.Σ.  
 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  32/2022.  
 
 
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   
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