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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ. Απόφ. 72/2018 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ΄ αρ. 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
του Δήμου Πύργου 

 
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο 
περί έγκρισης κοπής δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Παυσανίου 8 
στον Πύργο, λόγω επικινδυνότητας». 

 
Στον Πύργο σήμερα 07 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.μ. η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Λάτσειο Δημοτικό 
Μέγαρο, Πλατεία Σ. Καράγιωργα στον 1ο όροφο, με τα θέματα της υπ΄αριθμ. 31023/02-11-2018 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αθανασόπουλου Παντελεήμονα η οποία 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και 
δημοσιεύτηκαν νόμιμα.  
   

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής βρέθηκαν παρόντα  τα 
έξι (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αθανασόπουλος Παντελεήμων (Πρόεδρος) 
2. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
4. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
5. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
2. Αργυρόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
4. Κόρδας Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
  

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Πολιτοπούλου 
Μαρία Ευαγγελία. 

 
-------------------------------------------------------- 

    
Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το 4o θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης 
κοπής δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Παυσανίου 8 στον Πύργο, λόγω επικινδυνότητας». 
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Αναφερόμενος στο θέμα  ο Πρόεδρος είπε με το υπ΄αριθμ. 30976/1-11-2018 έγγραφό του το Γρ. 
Δημάρχου, μας διαβίβασε την υπ. αρ. 76/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου, σύμφωνα με 
την οποία ομόφωνα: «…Εγκρίνει την κοπή ενός δένδρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Παυσανίου 
8, λόγω επικινδυνότητας και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπου διαβιβάζεται η παρούσα, προτείνει την 
αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος…».  

Στο αριθμ. Πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο του το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
αναφέρει ότι για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού απαιτείται έκδοση Έγκρισης 
Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, μετά από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου (Επιτροπή Ποιότητα Ζωής ή Δημοτικού 
Συμβουλίου), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 
2 της 55174/04-10-213απόφασης. 

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου, με το υπ΄αριθμ. 28986/01-11-
2018 έγγραφό του, ζητάει την έγκριση κοπής ενός δένδρου, στο πεζοδρόμιο της οδού Παυσανίου 8,  λόγω 
επικινδυνότητας. 

Η τεχνική Έκθεση που υπογράφει ο Πολ. Μηχ. Άγγελος Τσίκας αναφέρει τα εξής: «…Η παρούσα 
τεχνική έκθεση αφορά την κοπή ενός δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Παυσανίου, αριθμός 8, στον 
Πύργο.  

Κατόπιν της από 17-10-2018 αίτησης της κας Βούρτση Παναγιώτας, (αρ. πρωτ. 28986 στο Δήμο Πύργου) 
με την οποία ζητά την άμεση απομάκρυνση δένδρου ευρισκομένου επί του πεζοδρομίου έξω από την 
κατοικία της επί της οδού Παυσανίου 8, στον Πύργο (Φωτογραφία Φ1), για λόγους επικινδυνότητας και 
πρόκλησης βλαβών, διενεργήθηκε επί τόπου αυτοψία από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 
του Δήμου Πύργου, την 25/10/2018, ημέρα Πέμπτη, όπου διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα κοπής του 
δένδρου  για  τους εξής λόγους:   

1. Παρατηρείται βλάβη – σπάσιμο του υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης-απαγωγής των ομβρίων 
υδάτων της οικοδομής προς το ρείθρο του πεζοδρομίου. (Φωτογραφίες Φ2,Φ3,Φ4) 

2. Παρατηρείται υπερύψωση της πλακόστρωσης κατά πλάτος – εγκάρσια του πεζοδρομίου της οδού 
Παυσανίου, στον αριθμό 8, στον Πύργο και τη δημιουργία αλλαγής κλίσης, με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνεται η ασφαλής διέλευση πεζών. (Φωτογραφίες Φ2,Φ3,Φ4) 

3. Παρατηρείται ότι το δένδρο έχει αποκλίνει από την κατακόρυφη θέση του με κλίση προς τη πλευρά 
του οδοστρώματος. Πιθανή απώλεια της στήριξής του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση 
κάποιου ατυχήματος σε διερχόμενους πολίτες ή την πρόκληση βλαβών σε διερχόμενα ή 
σταθμευμένα αυτοκίνητα. (Φωτογραφίες Φ5,Φ6) 

4. Παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη των κλαδιών και του φυλλώματος του δένδρου προς την πλευρά 
των οικοδομών. Υπάρχει κίνδυνος για περαιτέρω διαβρώσεις του στεγάστρου του εξώστη του 
όμορου ισογείου κτίσματος. (Φωτογραφία Φ7) 

5. Απαιτείται η κοπή του δένδρου και η αποκατάσταση του πλακόστρωτου του πεζοδρομίου της οδού, 
χωρίς την τοποθέτηση νέου δένδρου στο σημείο αυτό διότι θα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα. …». 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)   

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛ. AΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Ζ2.2   Εκρίζωση μεγάλων 
δέντρων περιμέτρου κορμού 
από 0,31 μέχρι 0,60m   

ΠΡΣ 5354 τεμ 1 60 60€ 

 
Ο κ. Λ. Δημουλιας είπε: Συμφωνώ με την κοπή του δέντρου εφόσον τίθεται λόγος επικινδυνότητας, 

όμως προτείνω να τοποθετηθεί νέο δέντρο στη θέση του εάν αυτό είναι δυνατό.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της: 
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1. Το υπ΄αριθ. 28986/01-11-2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος. Και την 
Τεχνική Έκθεση που επισυνάπτεται. 
2.  Το υπ΄αριθ. 46794/4-12-2015 έγγραφο του το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
3. Την υπ΄αριθ. 76/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Πύργου 
4. Το άρθρο 73  του Ν. 3852/2010 
5. Τα άρθρα 79 του Ν. 3463/2006 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Ομόφωνα, 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κοπής  του δένδρου που βρίσκεται επί του 
πεζοδρομίου της οδού Παυσανίου 8, λόγω επικινδυνότητας, σύμφωνα με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθμ. 72/2018. 
 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               
Παντελεήμων Αθανασόπουλος 
 
 
 
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ανδριόλας Γεώργιος 
Ζουμπάκης Αυγερινός  
Κανελλόπουλος Θεόδωρος   
Δημουλιάς Λεωνίδας 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Πύργος 08.11.2018 

  
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
Αντιδήμαρχος 

 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 


