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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ       

 
Περίληψη 

«Κοπή δέντρων στο χώρο του μνημείου πεσόντων Κοινότητας Δοξάτου» 

 
Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00΄ συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δοξάτου, μετά από 

την αριθμ. πρωτ. 11404/16-10-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που 

επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αποδεικτικό και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 

Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 

του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 

3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών  

βρέθηκαν παρόντα  5 μέλη: 

          ΠΑΡΟΝΤΑ     ΑΠΟΝΤΑ 

1 Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 1 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 

2 Καγγελίδης Ιωάννης 2 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

3 Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης    

4 Λουλούδης Ιωάννης   

5 Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα   

 

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 

αριθμ.πρωτ. 11381/15-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως 

κάτωθι: 

(…)ΘΕΜΑ: Τεχνική έκθεση – κοπή 11 δένδρων στον χώρο του μνημείου πεσόντων 

Κοινότητας Δοξάτου.  

 

Στα πλαίσια ελέγχου της κατάστασης επικινδυνότητας των δένδρων που φύονται σε 

χώρους της περιφέρειας του Δήμου Δοξάτου διαπιστώσαμε ότι 11 δένδρα (κυπαρίσσια-

λειλαντ) που φύονται στον χώρο του μνημείου πεσόντων της Κοινότητας Δοξάτου 

(πλησίον της εκκλησίας) έχουν προκαλέσει ζημιές στα μάρμαρα του μνημείου  και 

κάποια έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση (σχετικές εικόνες του παραρτήματος). Κατόπιν 

τούτου και παρόλο ότι δεν υπάρχουν σημάδια ασθενειών στα συγκεκριμένα δένδρα 

προτείνεται η προληπτική κοπή τους και η αντικατάστασή τους από θάμνους μικρότερου 

μεγέθους στην ίδια θέση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία κοινοποιείται η 

παρούσα τεχνική έκθεση παρακαλείται όπως αποφασίσει σχετικά (…) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 7/20-10-2020 συνεδρίασης 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  
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 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  να 

αποφασίσουν  σχετικά.  

 Η Επιτροπή Ποιότητας   Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 

197/τ.Α΄/12-10-2020). 

3. Την ανωτέρω εισήγηση με συνημμένες σε αυτήν σχετικές φωτογραφίες 

αποτύπωσης του μνημείου. 

4. Την αριθμ.  16/2020 απόφαση της Κοινότητας Δοξάτου Δήμου Δοξάτου.  

μετά από συζήτηση:   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει την κοπή έντεκα (11) δένδρων (κυπαρίσσια-λειλαντ) που φύονται στον 

χώρο του μνημείου πεσόντων της Κοινότητας Δοξάτου (πλησίον της εκκλησίας), 

μετά από σχετική άδεια από το δασαρχείο, διότι έχουν προκαλέσει ζημιές στα 

μάρμαρα του μνημείου  και κάποια έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση,  για προληπτικούς 

λόγους παρότι δεν υπάρχουν σημάδια ασθενειών στα συγκεκριμένα δένδρα. 

 

Β. Την αντικατάστασή τους από θάμνους μικρότερου μεγέθους στην ίδια θέση. 

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση της παρούσης απόφασης.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 13/20-10-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο  Πρόεδρος      Τα Παρόντα Μέλη 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης    Καγγελίδης Ιωάννης 

Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 

       Κρικοπούλου  Πατιά Κων/να 

       Λουλούδης Ιωάννης     

         

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  
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