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ΠΡΟΣ
το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέροιας

Εγκριση ή μη κοπής δέντρων εντός του προαύλιου χώρου Σχολικών
Συγκροτημάτων του Δήμου Βέροιας και φύτευσης σε κάθε περίπτωση από την
Υπηρεσία ατόμων λιγούστρου

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 Έργασιών Μικρής Κλίμακας, μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου
και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου (Έπιτροπή ποιότητας ζωής ή Δημοτικό
Συμβούλιο), προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται…».
Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε. καθώς και σε οικισμούς
προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α' 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985
π.δ., κατατίθενται:

... «ζ. Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:
1) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού
επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και 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.
3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή
άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν
μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.
4) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου.»....
Το Τμήμα Πρασίνου - Δασών, μετά από αυτοψίες του και σχετικού αιτήματος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, προτείνει την απομάκρυνση των δέντρων του παρακάτω πίνακα ως
επικίνδυνα, προς αποφυγή προβλημάτων που είναι πιθανό να προκαλέσουν σε άτομα και περιουσία
(π.χ. ξερά κλαδιά και φύλλα φράσσουν τις υδρορροές και προκαλούν εισροή υδάτων και πτώση

σοβάδων από τους οποίους μπορεί να κινδυνεύσουν παιδιά, υπάρχει κίνδυνος πτώσης ξερών
κλαδιών σε περαστικούς και μαθητές, λόγοι πυρασφάλειας).
Σε κάθε αύλειο χώρο και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, θα φυτευτούν άτομα
λιγούστρου.
Εφόσον από την κοπή προκύψει αξιόλογη ποσότητα ξύλου θα διατεθεί για ίδιες ανάγκες, σύμφωνα
με ενημέρωση από το οικείο Δασαρχείο.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
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Οι σχετικές αυτοψίες της Υπηρεσίας

