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    ΑΠΟΦΑΣΗ      

ΑΡΙΘ.03   

 

Της 1ης συνεδρίασης που έγινε την 10/01/2018 ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 613/5-01-2018 

πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Μελάς είναι παρών.                    

Παρόντες είναι οι κ.κ. Αστεριάδη Καλλιόπη, Ρέππας Παναγιώτης, Σαλπέας Ηλίας, Σιγαλάκος 

Κυριάκος, τακτικά µέλη και Γκερλές ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό µέλος. 

Απόντες είναι οι κ.κ. Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καλαµακιώτης Νικόλαος, 

Μαστρονικόλας Ιωάννης, Σδρένιας Χρήστος & Σταθάκη Μαρία ,τακτικά µέλη. 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η κα  Βλάµου Ξανθίππη, ως εκπρόσωπος της Νοµικής Υπηρεσίας. 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 
 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ 3

ο
 : « Λήψη απόφασης  για την υλοτοµία ή µη ενός (1) δένδρου σοφόρα που φύεται επί της 

οδού Αγίου Ελευθερίου αρ. 64 , Καµίνια » 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξετάζει το πιο πάνω θέµα, ύστερα από τη λήψη της υπ΄ αριθµ. 

46/30-11-2017  απόφασης της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας που διαβιβάστηκε αρµοδίως µε το αρ. 

πρωτ. 59206/276/7-12-2017 έγγραφο (Γραφείο ∆ηµάρχου). 

       

  Αφού είδε τη µε αρ. 46/30-11-2017 απόφαση της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας , σύµφωνα µε την  

οποία εγκρίνει την υλοτοµία του δένδρου που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 64.  

   
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις του  Ν. 3852/10, 

άρθρο 73 «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».  

 

Αφού είδε το  υπ’ αρ. πρωτ. 52056/1866/14-11-17 έγγραφο της ∆/νσης Περ/ντος & Πρασίνου – 

Τµ. Παρκοτεχνίας,  το υπ’ αρ. πρωτ.  1780/24-10-17 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας– Αποχ/σης, 

Τµ. Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας καθώς και σχετικές φωτογραφίες του εν λόγω 

δένδρου. 

   

Ο κ. Γκερλές ∆ηµήτριος ανέφερε ότι οι επισυναπτόµενες από την αρµόδια υπηρεσία φωτογραφίες 

είναι από το 2014 και από αυτοψία που πραγµατοποίησε διαπίστωσε ότι δεν προκαλείται καµία 

βλάβη στο πεζοδρόµιο, συνεπώς η εικόνα είναι διαφορετική σε σχέση µε τις φωτογραφίες και 

πρότεινε η αρµόδια υπηρεσία να προσκοµίσει στην Επιτροπή πρόσφατες φωτογραφίες. 
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 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών κατά την οποία 

 ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή του θέµατος για την επόµενη συνεδρίαση, προκειµένου να  

προσκοµισθούν από τη ∆/νση Περ/ντος & Πρασίνου πρόσφατες φωτογραφίες και η οποία 

πρόταση έγινε οµόφωνα αποδεκτή από τα µέλη. 

                        

                                Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Την αναβολή της λήψης απόφασης για την υλοτοµία ενός (1) δένδρου σοφόρα επί της οδού Αγίου 

Ελευθερίου 64 στα Καµίνια, προκειµένου η ∆/νση Περ/ντος & Πρασίνου-Τµήµα Παρκοτεχνίας 

να προσκοµίσει πρόσφατες φωτογραφίες.   

 

 

 

 O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΤΑ   ΜΕΛΗ 

          

        ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΕΛΑΣ   ΡΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           ΑΣΤΕΡΙΑ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

 

                   ΣΑΛΠΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 

 

                    ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 

                    ΓΚΕΡΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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