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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης    11  /  20  20

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθμ.3/2020  πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

     Σήμερα στις  26 του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ.
το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς συνήλθε
σε συνεδρίαση με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’),
μετά από την 22/05/2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γκουντάρα
Αντώνιο  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα  6ο.- Κοπή – αντικατάσταση δέντρου στον πεζόδρομο της Αγιάς

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                 
1. Γκουντάρας Αντώνιος
2. Καφετσιούλης Απόστολος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος
4. Μπελιάς Αντώνιος
5. Ντάγκας Νικόλαος
6. Ολύμπιος Αθανάσιο
7. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

Τα πρακτικά (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τηρήθηκαν από το δημοτικό
υπάλληλο Δημηνίκο Αντώνιο.

Ο Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κ.  Γκουντάρας  Αντώνιος  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020 τεύχος  A’):  «Κατεπείγοντα  μέτρα αντιμετώπισης  των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής τους», με τις οποίες ορίζεται ότι:  «1. Κατά το διάστημα λήψης των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων
των  πάσης  φύσεως  συλλογικών  οργάνων  των  ΟΤΑ  α’  και  β’  βαθμού  και  των
διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και
της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε
πρόσφορο  τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των
συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». και έθεσε
υπόψη στα μέλη της Επιτροπής, τα εξής:

ΑΔΑ: 9ΕΔ6Ω6Ι-6ΤΑ



2

Μας  κατατέθηκε  η  με  αριθμό  πρωτ.4273/20-5-2020  εισήγηση  του  Τμήματος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου μας  η οποία
αναφέρει τα παρακάτω:

«Υποβλήθηκαν  στην  υπηρεσία  μας  από  16-3-2020  δύο  αιτήματα  των
καταστηματαρχών  Μόσχου  Αθανασίου  και  Σχοινά  Γεωργίου  που  βρίσκονται  στον
πεζόδρομο της κεντρικής πλατείας Αγιάς, για παρακείμενο δένδρο του οποίου το ριζικό
σύστημα  έχει  προκαλέσει  σοβαρές  ζημιές  στο  δάπεδο  του  πεζόδρομου  και  στο
εσωτερικό των καταστημάτων τους (σήκωμα δαπέδου , καταστροφή πλακιδίων  και
τοίχων). 

Με το  συγκεκριμένο  αίτημά τους,  ζητάνε  την  άμεση  κοπή  του  δένδρου  και  την
αντικατάστασή του με ένα νέο.

Σας αναφέρω ότι το δένδρο είναι πολύ μεγάλο για το χώρο όπου βρίσκεται και είναι
πλατύρριζο.

Για  τους  παραπάνω  λόγους  προτείνεται  η  κοπή  του  δέντρου  και  η  άμεση
αντικατάστασή του με άλλο, άλλης φυσιολογίας (δέντρο βαθύρριζο ώστε οι ρίζες του να
επεκτείνονται σε βάθος και όχι πλάγια) για να αποκλείσουμε στο μέλλον  παρόμοιες
καταστάσεις στον πεζόδρομο και στα διπλανά καταστήματα.

Επίσης  το  νέο  δέντρο  που  θα  φυτευτεί  να  είναι  αρκετά  αναπτυγμένο  ώστε  να
διατηρηθεί η χλωρίδα του πεζοδρόμου» 

Για τα παραπάνω σας καταθέτω και την αριθμ.4350/26-5-2018 γνωμοδότηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αγιάς όπου καταγράφονται αναλυτικά οι ζημιές που έχει
προκαλέσει το ριζικό σύστημα του δέντρου.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
H Επιτροπή  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  των  Μελών  της  και  ανταλλαγή

απόψεων, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί  θετικά  στην  κοπή  δέντρου  που  βρίσκεται  στον  πεζόδρομο  της
κεντρικής  πλατείας  Αγιάς  έμπροσθεν  των  καταστημάτων  Μόσχου Αθανασίου  και
Σχοινά  Γεωργίου,  το  οποίο  έχει  προκαλέσει  σοβαρές  ζημιές  στο  δάπεδο  του
πεζόδρομου και  των καταστημάτων, την άμεση αντικατάστασή του με άλλο δέντρο,
άλλης  φυσιολογίας  το οποίο  να είναι  αρκετά  αναπτυγμένο  ώστε  να  διατηρηθεί  η
χλωρίδα του πεζοδρόμου 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2020 και εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  υπογράφηκε  από  τα  παρόντα  Μέλη  της
Επιτροπής

O Πρόεδρος της Επιτροπής Τα παρόντα Μέλη της Επιτροπής
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