ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 160/2021
Περίληψη
Έγκριση κοπής δύο (2) ατόμων πεύκου,
δύο (2) ατόμων φλαμουριάς και έξι (6)
ατόμων κυπαρισσιού στον αύλειο χώρο του
δημοτικού καταστήματος Λυκογιάννης
Σήμερα 23 Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 18-06-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22)
Χ.Τσιούντας, 23) Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25)
Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30) Κ.Θεοδωρίδης, 31)
Δ.Ράλλη, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Μ.Σουμελίδης,Ν.Αγγέλου,
Χ.Κελεσίδης,Σ.Στουγιάννος,
Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης,
Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας,
Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Κ.Θεοδωρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Τζήμα,
Λ.Ακριβόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Η.Τσιφλίδης,
Γ.Μιχαηλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 147/2021 αποχώρησε ο κ.Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ Η.Τσιφλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 17-6-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος
Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ. ζ του άρθ.2 της Υ.Α. [Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 ΦΕΚ 1843/Β/13-5-2020], θα πρέπει να υποβληθούν «…Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο
χώρο πόλης ή οικισμού:
αα) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας
ββ) 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.
γγ) 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.
δδ) απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου Δήμου.
Το Τμήμα Πρασίνου, στα πλαίσια του τακτικού ελέγχου δέντρων που φύονται σε
δημοτικό χώρο, εντός ορίων οικισμών και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προέδρου της ΤΚ και
σχετικού επιτόπιου ελέγχου, προτείνει να απομακρυνθούν (να κοπούν):
• δύο (2) πεύκα που φύονται δίπλα στον οικίσκο, για λόγους ασφαλείας πεζών και
κτηρίου
• δύο (2) φλαμουριές, που φύονται στην είσοδο και στην πρόσοψη του χώρου, για
λόγους ασφάλειας πεζών και οχημάτων
 έξι (6) κυπαρίσσια, που φύονται στη γωνία του χώρου, για λόγους ασφάλειας πεζών
και οχημάτων
Η όποια ποσότητα ξυλεία προκύψει από την κοπή των δένδρων, θα διατεθεί για ίδιες
ανάγκες, κατόπιν ενημέρωσης του οικείου Δασαρχείο.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μελιόπουλος: Πότε θα αντικατασταθούν τα δέντρα που κόβονται;
Παπαδόπουλος: Θα πρέπει να πούμε ότι το θέμα μας αφορά αδειοδότηση. Τα δέντρα θα
κοπούν σταδιακά και θα γίνονται κι οι ανάλογες φυτεύσεις
Μελιόπουλος: Έχουμε συναινέσει σε πολλές κοπές δέντρων, αναγνωρίζουμε την
επικινδυνότητα αλλά οφείλουμε να πούμε και κάποια πράγματα. Ένα μεγάλο μέρος των δέντρων
που κόβονται δεν αντικαθίσταται
Παπαδόπουλος: Ποιος σας είπε κάτι τέτοιο; Επειδή δεν βγάζουμε άδεια φύτευσης;
Μελιόπουλος: Τότε μπορείτε κάποια στιγμή να μας πείτε πόσα και σε ποια μέρη έχετε
αντικαταστήσει;
Θα ψηφίσουμε υπέρ της εισήγησης με την επισήμανση ότι υιοθετούμε αυτό που γράφει
στην έκθεσή του ο υπάλληλος, ότι ορθή και ολοκληρωμένη λύση θα ήταν η αποκατάσταση και η
λειτουργικότητα του χώρου να προκύψει από μια νέα συνολική μελέτη η οποία θα εκμεταλλευτεί
την εξαίρετη ιδιότητα του χώρου, στο ίδιο κεντρικό, οικοδομικό τετράγωνο που βρίσκονται όλες
οι βασικές υποδομές. Θα μπορούσε επομένως να εκπονηθεί εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αισθητικά
και λειτουργικά μελέτη.
Περιμένουμε από εσάς να την προχωρήσετε
Παπαδόπουλος: Θα του την αναθέσουμε άμεσα για να την ολοκληρώσει
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-6-2021 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου
Παπαδόπουλου.
2.- Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 υπουργική απόφαση

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την κοπή δύο (2) ατόμων πεύκου, δύο (2) ατόμων φλαμουριάς και έξι (6) ατόμων
κυπαρισσιού στον αύλειο χώρο του δημοτικού καταστήματος Λυκογιάννης

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 160/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
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Διαμάντης
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-7-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

