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ΠΡΟΣ
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας

Έγκριση κοπής τριών (3) ατόμων πλατάνου και κατάλληλης κλάδευσης ενός (1)
ατόμου πλατάνου στην κεντρική πλατεία του οικισμού Αγίας Βαρβάρας (πλησίον του
πρώην κοινοτικού καταστήματος) και φύτευσης τεσσάρων (4) νεαρών δενδρυλλίων
του φυτού «στρατηγός»

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ με αριθμ. πρωτ. 46794/04-12-2015, με βάση την κείμενη νομοθεσία
αναφέρει ότι: «…για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού απαιτείται έκδοση

Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, μετά από αίτημα της
αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου
(Επιτροπή ποιότητας ζωής ή Δημοτικό Συμβούλιο), προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που
προβλέπονται…».
Επίσης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.2 της Απόφασης 55174/4-10-2013 (ΦΕΚ 2605/15-102013): «…Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. κατατίθενται

τα εξής:
1) βεβαίωση του μηχανικού ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των
δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της
νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας
2) τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η
κοπή.
3) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον
υφίσταται ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων
που θα κοπούν, τα σημεία λήψης των φωτογραφιών και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης
δέντρων…».
Το Τμήμα Πρασίνου - Δασών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΤΚ Αγίας Βαρβάρας και σχετικής
αυτοψίας, προτείνει την απομάκρυνση (κοπή) τριών (3) ατόμων πλατάνου και την κατάλληλη
κλάδευση ενός (1) ατόμου πλατάνου, στην κεντρική πλατεία του οικισμού (πλησίον του πρώην
Κοινοτικού Καταστήματος) προς αποφυγή προβλημάτων είναι πιθανό να προκαλέσουν σε άτομα

και περιουσία. Σε σημεία της πλατείας που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, θα φυτευτούν
τέσσερα (4) νεαρά δέντρα του φυτού «στρατηγός» (LAGERSTROEMIA)

To ξύλο που θα προκύψει από την κοπή του δένδρου, θα διατεθεί για ίδιες ανάγκες, σύμφωνα με
ενημέρωση από το οικείο Δασαρχείο.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας - Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας και
Ζωικής Παραγωγής – Περίθαλψης & Προστασίας
Αδέσποτων ζώων

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνημμένα:
Η σχετική αυτοψία με αριθμ. πρωτ. ΔΥ/Ε/7243/19-03-2018
Το αρ. ΔΥ/21-3-2017 έγγραφο της ΤΚ Αγίας Βαρβάρας

