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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ             
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 33 / 2018  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 14 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ:  «Κοπή  δέντρων στα πλαίσια υλοποίησης των έργων: "  ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

" και "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ"». 

 

 

        Το ανωτέρω θέμα    θα συζητηθεί εκτάκτως, διότι   η υλοποίηση των έργων 

άρχισε  στις 22-10-2018 με τις απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες, ώστε να 

γίνει η επικαιροποιημένη αποτύπωση του χώρου και  για να γίνει η  κοπή των 

δέντρων που προβλέπεται από τις μελέτες , απαιτείται και η έκδοση οικοδομικής 

άδειας μικρής κλίμακας.  

  

 

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 25η  Οκτωβρίου  , του έτους 2018, 

ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 31831 /  

24/10/2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  

 Ήταν  δε παρόντες από τα μέλη της  οι κ.κ :  

 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) 

 2) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

 3) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 4) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ 

 5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 

 

                  

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 1) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 

 2) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 3) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 

 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 5  -  ), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δήμαρχος 

Αλεξανδρούπολης  κ. Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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         Προ της συζήτησης των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης ο  Πρόεδρος της  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος 

Λαμπάκης, κάλεσε την  Επιτροπή να αποφανθεί για το κατεπείγον   θέματος  της 

ημερήσιας διάταξης  «Κοπή  δέντρων στα πλαίσια υλοποίησης των έργων: "  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ " και "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ"» . 

          Αφού η Επιτροπή ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10), διότι η υλοποίηση των 

έργων άρχισε  στις 22-10-2018 με τις απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες, ώστε 

να γίνει η επικαιροποιημένη αποτύπωση του χώρου και  για να γίνει η  κοπή των 

δέντρων που προβλέπεται από τις μελέτες , απαιτείται και η έκδοση οικοδομικής 

άδειας μικρής κλίμακας, δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Υπηρεσίας Δόμησης, κ. Κουκουράβα Γεώργιο, ο  οποίος   λέγει τα παρακάτω: 

          “Κύριοι,  Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκπόνησε τις 

δυο αναφερόμενες μελέτες 20/17 και 28/13 για την υλοποίηση των 

αναφερομένων έργων του θέματος.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Αναλυτικά σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης, 

προβλέπεται: 

1.Σύμφωνα με την μελέτη του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», και συγκεκριμένα για την κατασκευή του υπαίθριου χώρου 

στάθμευσης, προβλέπεται η καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου πεζοδρομίου 

δυτικά του γηπέδου «ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ»,  αφενός διότι στην σημερινή του μορφή 

(πλάτος οκτώ μέτρων) δεν είναι λειτουργικό, αφετέρου ο χώρος που θα προκύψει, 

θα χρησιμοποιηθεί για την ομαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων σε αυτόν.  

Παράλληλα θα γίνει καθαίρεση και τμήματος του χώρου που  βρίσκεται 

βορειοδυτικά του γηπέδου και περικλείει μικρό αριθμό πεύκων.  

Οι παρεμβάσεις αυτές οδηγούν στην εκρίζωση-κοπή 14 δέντρων εντός του 

Ο.Τ.27, τα οποία θα αντικατασταθούν με 50 νέα δέντρα κατηγορίας Δ4, τα οποία 

θα τοποθετηθούν τόσο κατά μήκος του πεζοδρομίου δυτικά του γηπέδου «ΦΩΤΗΣ 

ΚΟΣΜΑΣ», όσο και στον κυρίως χώρο του χώρου στάθμευσης, επί των 

διαμορφωμένων νησίδων.  

2.Σύμφωνα με την μελέτη του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ», προβλέπεται η ανάπλαση του χώρου 

έμπροσθεν του κατασκευασθέντος τοιχίου αντιστήριξης της παραλιακής ζώνης σε 

μήκος περίπου 480 μέτρων, απέναντι και εντός των Ο.Τ. 28, 51 & 52. Λόγω του 

γεγονότος ότι σε αυτή τη ζώνη οι ρίζες των δέντρων έχουν προκαλέσει 

υπερύψωση και καταστροφή των πεζοδρομίων, με αποτέλεσμα το πεζοδρόμιο να 

καταστεί μη προσβάσιμο στους δημότες, και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες 

(ΑΜΕΑ), προβλέπεται από τη μελέτη η απομάκρυνση-κοπή 32 δέντρων και η 

αντικατάστασή τους από 64 δέντρα και θάμνους, που το είδος τους είναι  

κατάλληλο για την τοποθέτηση τους τόσο στο πεζοδρόμιο (με βαθύ ριζικό σύστημα 

και όχι επιφανειακό), όσο και ως προς την αντοχή τους σε αλμυρό περιβάλλον 

(λόγω  του ότι βρίσκονται δίπλα στην παραλιακή ζώνη). 

Για τις δυο παραπάνω περιπτώσεις παραθέτουμε στην τεχνική μελέτη και δη στο 

παράρτημα αυτής ,φωτογραφικό υλικό μέρος των δέντρων που προτείνονται για 

την κοπή και επισυνάπτεται και απόσπασμα του πολεοδομικού χάρτη πάνω στον 

οποίο φαίνονται τα προς κοπή δέντρα καθώς και οι νέες θέσεις φύτευσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την έγκριση κοπής των 14 

δέντρων που αναφέρονται στην 1) περίπτωση, καθώς επίσης και την κοπή των 32 

δέντρων που αναφέρονται στην 2) περίπτωση, έτσι ώστε να γίνει αντικατάστασή 

τους από 50 και 64 νέα δέντρα αντιστοίχως.” 

        Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά το τέλος της οποίας η Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές 
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διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Tην έγκριση κοπής των 14 δέντρων που αναφέρονται στην 1) περίπτωση, 

καθώς επίσης και την κοπή των 32 δέντρων που αναφέρονται στην 2) περίπτωση, 

και την  αντικατάστασή τους από 50 και 64 νέα δέντρα αντιστοίχως, σύμφωνα με 

την εισήγηση της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

       Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 

υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

                                                                   1) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ  

                                                                   2) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                   3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  

                                                                   4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ  

       

           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

                                          

 

     

 

ΑΔΑ: ΩΨΞ4ΩΨΟ-ΞΥΥ


		2018-10-29T10:26:52+0200
	Athens




