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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή επικίνδυνων δένδρων στις Κοινότητες του 

Δήμου Δοξάτου». 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός 

Ιουνίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 11.00΄ πραγματοποιήθηκε 

Τακτική  Συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 6104/17-06-2022 

πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.   

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης (πρόσκληση) όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις 

αυτών, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν 

παρόντα πέντε (5) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα.  

   

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 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 5999/25-6-

2022 εισήγησή της Δ/νσης Περιβάλλοντος,  η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

«…ΘΕΜΑ: Τεχνική έκθεση (Κοπή επικίνδυνων δένδρων στις κοινότητες του Δήμου 

Δοξάτου) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7/21-06-2022 Τακτικής 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 14/2022 
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Στα πλαίσια ελέγχου της κατάστασης επικινδυνότητας των δένδρων που φύονται 

σε χώρους της περιφέρειας του Δήμου Δοξάτου διαπιστώσαμε ότι: α) ένα δένδρο που 

φύεται στο πεζοδρόμιο στο ύψος του γυμνασίου Κυργίων έχει προκαλέσει φθορές στο 

οδόστρωμα και οι ρίζες του έχουν καταλήξει στην απέναντι κατοικία (εικόνα 1 του 

παραρτήματος) β) δύο δένδρα επί του πεζοδρομίου στο ύψος της παιδικής χαράς στο 

οικισμό Αγάπης Κυργίων με τις ρίζες τους δύναται να προκαλέσουν ζημιές στο δίκτυο 

ύδρευσης που διέρχεται ακριβώς κάτω από αυτά (εικόνα 2 του παραρτήματος) γ) μία 

λεύκη εντός του αύλειου χώρου του παιδικού σταθμού Αγίου Αθανασίου έχει ξερά 

κλαδιά και εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά (εικόνα 3 του παραρτήματος) δ)  εννιά 

πεύκα στο αύλειο χώρο της εκκλησίας Πηγαδίων έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση και σε 

συνδυασμό με τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις είναι πιθανή η πτώση τους (εικόνα 4 του 

παραρτήματος) ε) τρία δένδρα στο παρεκκλήσι Ευαγγελίστριας στο Κεφαλάρι έχουν 

πάρει επικίνδυνη κλίση και εγκυμονούν κινδύνους από την πτώση τους (εικόνα 5 του 

παραρτήματος) στ) πέντε πεύκα στον αύλειο χώρο του γυμνασίου Κυργίων εφάπτονται με 

το κτίριο και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σε περίπτωση πυρκαγιάς (εικόνα 6 του 

παραρτήματος)  ζ) ένα δένδρο επί της πλατείας Καλαμώνα έχει προκαλέσει ζημιές στην 

μεταλλική περίφραξη (εικόνα 7 του παραρτήματος) η) ένα δένδρο επί του 2ου 

νηπιαγωγείου Δοξάτου εγκυμονεί κίνδυνο με τις ρίζες του για την γειτονική κατοικία 

(εικόνα 8 του παραρτήματος) θ) ένα δένδρο στο πάρκο που βρίσκεται όπισθεν των 

παλιών νεκροταφείων Αγίου Αθανασίου έχει προκαλέσει με τις ρίζες του ζημιές στο 

παρακείμενο πυροσβεστικό κρουνό (εικόνα 9 του παραρτήματος) ι) μία λεύκη στην 

ταβέρνα «Κρύα νερά» έχει αρκετά ξερά κλαδιά και υπάρχει το ενδεχόμενο της πτώσης 

τους (εικόνα 10 του παραρτήματος). Κατόπιν τούτου προτείνεται η προληπτική κοπή 

όλων των παραπάνω δένδρων τους και η αντικατάστασή τους από θάμνους μικρότερου 

μεγέθους στην ίδια θέση. Τέλος στα παλιά νεκροταφεία Αγίου Αθανασίου υπάρχουν 

δένδρα μέσα σε υφιστάμενους τάφους. Προκειμένου η υπηρεσία μας να προχωρήσει  σε 

εκταφές εγκαταλειμμένων τάφων στα νεκροταφεία αυτά απαιτείται η κοπή και 

απομάκρυνση αυτών των δένδρων.  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία 

κοινοποιείται η παρούσα τεχνική έκθεση παρακαλείται όπως αποφασίσει σχετικά…»..   

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρακτικά.   

 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, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 100 του Ν. 4876/2021 και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση . 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει :  

Α. Την κοπή δέντρων στις Κοινότητες Δήμου Δοξάτου έτσι όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η. θ και ι της υπ’ αριθμ.πρωτ. 

5999/15-06-2022 τεχνικής έκθεσης της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου Δοξάτου, η 

οποία αποτελεί τμήμα του εισηγητικού μέρους της παρούσης απόφασης,  και την 
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αντικατάστασή τους με θάμνους μικρότερου μεγέθους στις ίδιες θέσεις, λόγω της 

επικινδυνότητάς των.   

Β. Την κοπή και την απομάκρυνση δένδρων από το παλαιό κοιμητήριο της  

Κοινότητας Αγίου Αθανασίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκταφές 

εγκαταλειμμένων τάφων, 

με την παρατήρηση κατά την υλοποίηση της απόφασης να ληφθούν υπόψη οι απόψεις 

των Τοπικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/21-06-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

      (υπογραφή)      (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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