ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης /2020 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 15-9-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 10677/10-9-2020 πρόσκληση του
Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με πέντε (5) παρόντα
μέλη και τρία (3) απόντα μέλη, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών
μελών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.- Συμεωνίδης Αναστάσιος (Αναπλ. Μέλος)
2.- Κότιος Αγγελος
(Τακτ. Μέλος)
3.- Γρηγοριάδης Νικόλαος (Τακτ. Μέλος)
4.- Αναστασιάδης Ηλίας
(Τακτ. Μέλος)
5.- Τσαουσίδης Ιωάννης
(Τακτ. Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Αθανασιάδης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2.- Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (Τακτ.)
3.- Λευκόπουλος Αναστάσιος (Τακτ. Μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Λόγω απουσίας του Δημάρχου (Προέδρου) και του Αντιπροέδρου, ο Προεδρεύων
Πλειοψηφών Σύμβουλος είναι ο κ. Συμεωνίδης Αναστάσιος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη

Αριθ. Απόφ. 18/2020
ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα Φωτολίβους.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.
8322/23-07-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου με την οποία απέστειλε τις αριθ.
3/2019 και 5/2020 αποφάσεις του συμβουλίου της Κοινότητας Φωτολίβους, με τις οποίες
προτάθηκε η κοπή τριών επικίνδυνων δένδρων στην πλατεία του οικισμού «ΛΑΖΟΧΩΡΙ» στην
Κοινότητα Φωτολίβους, διότι βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα καλώδια της ΔΕΗ και δημιουργούν
συνέχεια προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, παρότι η ΔΕΗ τα κλαδεύει σε τακτικά διαστήματα.

Επισημαίνεται ότι για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού
απαιτείται έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από την οικεία υπηρεσία δόμησης μετά
από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του
Δήμου.
Μετά από τα παραπάνω και επειδή ο Δήμος πρόκειται να υποβάλλει αίτηση έγκρισης
εργασιών μικρής κλίμακας για την κοπή αυτών, καλούνται τα μέλη ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη


τις αριθ. 3/2019 και 5/2020 αποφάσεις του συμβουλίου της Κοινότητας Φωτολίβους



τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή τριών επικίνδυνων δένδρων που βρίσκονται
στην πλατεία του οικισμού «ΛΑΖΟΧΩΡΙ» στην Κοινότητα Φωτολίβους, για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της Ε Π Ζ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Τα Μέλη

