
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

   Αριθ. Αποφ.: 7/2022 

 

      Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 31 του μήνα Μαΐου του έτους 2022 

και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η  Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής Στυλίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 4954/27-05-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. 

Προέδρου – Δημάρχου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10. 

      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών 

ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι:    

 

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και μη  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση κοπής δέντρων στο δήμο Στυλίδας για μείωση κινδύνου πυρκαγιών». 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  1.  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   2. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

3. ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   (αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

5. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
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Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το 

πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που έχει 

αποσταλεί με e-mail στα μέλη της, και έχει ως εξής: 

       Λαμβάνοντας υπόψη : 

 Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 40 Ν. 4735/2020 και ισχύει 

 Τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αρίθμ. 62850/2021 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1564/ Β/17-04-2021) 

περί ‘’Τροποποίησης Ο.Ε.Υ του Δήμου Στυλίδας’’ και ειδικότερα τα άρθρα 11 και 14  

 Την υπ’ αρίθμ. 03/2022 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου Στυλίδας με τίτλο <<Ξύλευση ψηλών δέντρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών 

προϋπολογισμού 14.798,16 €>> 

 Τις Π.Δ 9/2021 ΚΑΙ Π.Δ 20/2022  

 Το γεγονός  ότι κατά τη διενέργεια αυτοψίας  από τους προϊσταμένους των τμημάτων 

Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος &Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης 

διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα κοπής των κάτω αναφερόμενων δέντρων που 

ευρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους των κοινοτήτων του Δήμου 

 Κοινότητα Αυλακίου α) κοπή ενός (1) Πεύκου έμπροσθεν οικίας Ζέρβα β) κοπή 

ενός (1) Πεύκου στη πρόσοψη της παιδικής χαράς (γωνία στη κολώνα ΔΕΗ)  

 Κοινότητα Ανυδρου  κοπή δύο (2 ) Πεύκων στο Δημοτικό Σχολείο και την 

κεντρική  πλατεία 

 Κοινότητα  Ραχών κοπή τριών  (3 ) Πεύκων  έμπροσθεν ιδιοκτησίας Καρβελά   

 Κοινότητα  Σπαρτιάς κοπή ενός (1) κυπαρισσιού στο  κοιμητήριο Νέας Σπαρτιάς 

 Κοινότητα  Πελαγίας κοπή δύο (2) Πεύκων έμπροσθεν ΚΑΠΗ  

 Κοινότητα  Βαθυκοίλου κοπή (3 ) Πεύκων  στο αύλιο χώρο του σχολείου  

     Τα ως άνω αναφερόμενα δέντρα είναι μεγάλης ηλικίας  και κρίνονται ως 

επικίνδυνα για την πρόκληση ατυχημάτων ή την μετάδοση πυρκαγιάς εντός των 

οικισμών  και το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με το κλάδεμα 

κατόπιν των ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

την κοπή των δέντρων ανά κοινότητα  που αναφέρονται ακολούθως  

 Κοινότητα Αυλακίου α) κοπή ενός (1) Πεύκου έμπροσθεν οικίας Ζέρβα β) κοπή 

ενός (1) Πεύκου στη πρόσοψη της παιδικής χαράς (γωνία στη κολώνα ΔΕΗ)  

 Κοινότητα Ανυδρου  κοπή δύο (2 ) Πεύκων στο Δημοτικό Σχολείο και την  
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κεντρική  πλατεία 

 Κοινότητα  Ραχών κοπή τριών  (3 ) Πεύκων  έμπροσθεν ιδιοκτησίας Καρβελά   

 Κοινότητα  Σπαρτιάς κοπή ενός (1) κυπαρισσιού στο  κοιμητήριο Νέας Σπαρτιάς 

 Κοινότητα  Πελαγίας κοπή δύο (2) Πεύκων έμπροσθεν ΚΑΠΗ  

 Κοινότητα  Βαθυκοίλου κοπή (3 ) Πεύκων  στο αύλιο χώρο του σχολείου  

   Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την σχετική έγκριση. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Την ανωτέρω εισήγηση. 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018), το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) 

και το άρθρο 40, παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), το Ν. 

4795/2021 και με το άρθρο 100 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α.’/23-12-2021), 

σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το 

σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 

   Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή των δέντρων ανά κοινότητα  

που αναφέρονται ακολούθως  

 Κοινότητα Αυλακίου α) κοπή ενός (1) Πεύκου έμπροσθεν οικίας Ζέρβα β) κοπή 

ενός (1) Πεύκου στη πρόσοψη της παιδικής χαράς (γωνία στη κολώνα ΔΕΗ)  

 Κοινότητα Ανυδρου  κοπή δύο (2 ) Πεύκων στο Δημοτικό Σχολείο και την  

κεντρική  πλατεία 

 Κοινότητα  Ραχών κοπή τριών  (3 ) Πεύκων  έμπροσθεν ιδιοκτησίας Καρβελά   

 Κοινότητα  Σπαρτιάς κοπή ενός (1) κυπαρισσιού στο  κοιμητήριο Νέας Σπαρτιάς 

 Κοινότητα  Πελαγίας κοπή δύο (2) Πεύκων έμπροσθεν ΚΑΠΗ  

 Κοινότητα  Βαθυκοίλου κοπή (3 ) Πεύκων  στο αύλιο χώρο του σχολείου 

 

                    Συντάχθηκε το παρών και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΖ ΤΑ   ΜΕΛΗ 
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