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ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης /2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Τεμπών
Στο Μακρυχώρι και στην αίθουσα συνεδριάσεων ¨Αντλιοστάσιο΄¨, σήμερα την 3η του
μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, κεκλεισμένων των θυρών η οποία
συγκροτήθηκε με την αριθμ.116/08-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Τεμπών και μετά από την αριθμ. Πρωτ. 3684/04-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κ. Νικολάου Γεωργίου, η οποία δόθηκε στους Δημοτικούς συμβούλους, μέλη της,

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), με τα
εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, της Κοινότητας
Συκουρίου.
2. Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην πλατεία Θέμιδος, της Κοινότητας
Συκουρίου
3. Κοπή δέντρου (πεύκου) στην Κοινότητα Συκουρίου.
Επί 7 μελών παραβρέθηκαν 5,

ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4.ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
5.ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στην συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζή Γεωργία για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης εισάγοντας το( 3ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

«Κοπή δέντρου (πεύκου) στην Κοινότητα Συκουρίου»
έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής:

Την με ημερ. 29-06-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών που
έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ για εκρίζωση-κοπή δέντρου στην Κοινότητα
Συκουρίου .
Μετά από αίτηση του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Νέσσωνα κου
Παναγιώτη Γκατζόγια, σήμερα 22/6/2020 μεταβήκαμε στη Κοινότητα Συκουρίου και
κάναμε αυτοψία σε ένα δέντρο και συγκεκριμένα ένα Πεύκο στην πλατεία Ρήγα
Φεραίου στο Συκούριο για το οποίο διαπιστώσαμε τα εξής:
Το πεύκο που βρίσκεται στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στο Συκούριο με το ριζικό του
σύστημα έχει ανασηκώσει μέρος του πλακόστρωτου της πλατείας και του
παρακείμενου πεζοδρομίου, καθώς επίσης έχει χαλάσει το αρδευτικό σύστημα που
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υπήρχε για το πότισμα των δέντρων της πλατείας αλλά και το υδρευτικό σύστημα που
πηγαίνει προς τη βρύση. Οπότε θεωρούμε ότι το παραπάνω δέντρο χρήζει εκρίζωσηςκοπής και απομάκρυνσης, γιατί οι βλάβες που προκαλούν είναι πολύ μεγάλες στο ήδη
δομημένο περιβάλλον και ειδικά το πεύκο στην πλατεία Ρήγα Φεραίου καθιστά πολύ
επικίνδυνη την διάβαση των πεζών.
Ως εκ τούτο γνωμοδοτούμε για εκρίζωση του ανωτέρου δέντρου λόγω επικινδυνότητας.
Μακρυχώρι 29-06-2020
Η προϊσταμένη
Η συντάξασα
Γεωργία Τσιτσιουβά
Μπαρμπούτη Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ»
Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Προέδρου και είδαν
Τις διατάξεις του αρ. 73 του Ν. 3852/2010
Την με ημερ. 29-06-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου περί εκρίζωσης
κοπής δέντρου στην Κοινότητα Συκουρίου
Και μετά από διαλογική συζήτηση
ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφέρουν θετική άποψη για την εκρίζωση-κοπής δέντρου στην Κοινότητα Συκουρίου
λόγω επικινδυνότητας
και παραπέμπουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2020
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Μακρυχώρι 03-07-2020
Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νικολάου Γεώργιος
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