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Από το πρακτικό της 6ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας

Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις 7-6-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00
μμ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ: 26/3-6-2016 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 αφού 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Χαϊτίδου Πηνελόπη
η οποία δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
Αριθ.Απόφ. 19/2016
ΘΕΜΑ: Πρόταση για κοπή δέντρων
0 Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την

αριθ.4708/31-3-2016 αίτηση της κ.Ιωαννίδου Σταυρούλας προς την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου, με την οποία ζητά να ελεγχθούν τα δέντρα που είναι φυτεμένα στο «δασύλλιο της Αγίας
Αικατερίνης» γιατί όπως ισχυρίζεται, είναι πανύψηλα, κοντά στο δρόμο και επικίνδυνα για την
σωματική ακεραιότητα των περαστικών.
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,…………

Επειδή η κοπή των δένδρων μπορεί να γίνει ύστερα από υπόδειξη της υπηρεσίας του
Δασαρχείου μετά από τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας πρέπει η
Τεχνική Υπηρεσία να διαβιβάσει στο Δασαρχείο το αίτημα της ανωτέρω δημότισσας
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε ότι επειδή ορισμένα από τα δέντρα του δασυλλίου (πεύκα)
είναι πολλών ετών και αποτελούν ορατό κίνδυνο για διερχόμενα αυτ/τα και πεζούς και
προκειμένου να διασφαλίσουμε την σωματική ακεραιότητα των περαστικών, προτείνω την κοπή
τους.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/10
Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία όλα τα μέλη συμφώνησαν με την άποψη
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προτείνει να διαβιβαστεί στην Υπηρεσία του Δασαρχείου Δράμας το αίτημα της
κ.Ιωαννίδου Σταυρούλας που αφορά στον έλεγχο των δένδρων που είναι φυτεμένα στο
«δασύλλιο της Αγίας Αικατερίνης», προκειμένου ν’ αποφανθεί για το κόψιμο των επικίνδυνων.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
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