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Από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας

Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 8-1-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00
μμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την με αριθ.πρωτ: 1 /4-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 η οποία
επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε νόμιμα.
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν οι
παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος
2) Τζωρτζίου Ανέστης
3)Κούσιογλου Θεοδοσία
4)Τσιρτσιμάλης Κωνσταντίνος
5)Χαϊτίδου Πηνελόπη
ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς
Αριθ.Απόφ.2/2016

ΘΕΜΑ: Πρόταση για κοπή δέντρων που βρίσκονται μέσα στο χώρο των Νεκροταφείων

0 Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι μέσα στο

χώρο των νεκροταφείων της Προσοτσάνης υπάρχουν δέντρα τα οποία είναι φυτεμένα εδώ και
πολλά χρόνια ανάμεσα σε τάφους ή στους διαδρόμους, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η
προσπέλαση όσων επισκέπτονται τα νεκροταφεία.
Επιπλέον επειδή τα δέντρα είναι πολλών ετών υπάρχει κίνδυνος προξένησης ζημιών
αφού σε ορισμένες περιπτώσεις ανασηκώνουν το έδαφος και αποξηλώνουν τις μαρμάρινες

κατασκευές. Επίσης κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες πέφτουν κλαδιά και καταστρέφουν τα
διάφορα αντικείμενα που είναι τοποθετημένα επάνω στους τάφους
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.2 το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν
παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου για την συντήρηση των δημοτικών οδών, την
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,…………
Για το λόγο αυτό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Προσοτσάνης προκειμένου να προβεί η Υπηρεσία του Δήμου στην κοπή των δέντρων που
βρίσκονται μόνο μέσα στο χώρο των Νεκροταφείων και όχι στην είσοδο και στο πεζοδρόμιο
αυτών.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει

την κοπή των δένδρων που είναι φυτεμένα ανάμεσα σε τάφους ή στους

διαδρόμους των Δημοτικών Νεκροταφείων της Προσοτσάνης, και την απαγόρευση,
της δενδροφύτευσης (εκτός γλαστρών) από ιδιώτες,

στο εξής,

για τους λόγους που αναφέρονται στο

σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Παραπέμπει την απόφαση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

για τις περαιτέρω

ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2016
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Της Δημοτικής Κοινότητας
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