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ΔΗΜΟΣ   ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  

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

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το με αριθμό 7/ 2022 πρακτικό συνεδρίασης 

Αριθμός  απόφασης 37 / 2022 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α  Σ Τ Ο  Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 

Θέμα: Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη κοπής επτά (7) δένδρων στην οδό Πλαταιών 

(περιοχή ΟΣΕ) και στην οδό Αντιγόνης στην πόλη της Κοζάνης. 

 

 Σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

(άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Γραφείο Δημάρχου, ύστερα 

από την πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. πρωτ. 30270/06.10.2022 που δημοσιεύθηκε και 

επιδόθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– 

Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010), όπως ισχύει. 
 

Η Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΣ 

3/2022, ΑΔΑ:6ΑΞΟΩΛΠ-ΓΦΣ) και Απόφαση Δημάρχου 37/719/12.01.2022 (ΑΔΑ : 

6ΖΘΑΩΛΠ-ΤΛΡ), βρέθηκαν παρόντες τα έξι (6) ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τουμπουλίδου Παρθένα, ως Αντιπρόεδρος 1. Μαλούτας Λάζαρος, ως Πρόεδρος 

2. Παφύλης Δημήτριος 2. Δουγαλής Γεώργιος 

3. Κουζιάκης Χαρίσιος 3. Βασιλακόπουλος Βασίλειος 

4. Πιλαλίδου Νικολέτα  

5.Μυροφορίδης Ιωάννης οι οποίοι αν και κλήθηκαν 

6.Τζουμερκιώτης Γρηγόριος   νόμιμα, δεν προσήλθαν 
 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) η Αντιπρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με βαθμό Α΄.  
 

Η Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το παραπάνω 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

 

 Στο άρθρο 73 παρ. 1 εδαφ. βγ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010) 

αναφέρεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο τη λήψη 

αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.  
 

Το Τμήμα Πρασίνου & Περ/κής Διαχ/σης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης στο 

με α.α. 3256/05.09.2022 υπηρεσιακό /ενημερωτικό του σημείωμα  με θέμα «Έγκριση έκδοσης 

εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για κοπή δένδρων», αναφέρει τα παρακάτω:  

 

«….Σας αποστέλλουμε συνημμένα τους φακέλους (τεχνική έκθεση, φωτογραφίες, διάγραμμα), 

που αφορούν στην: 

Κοπή έξι (6) δένδρων στην οδο Πλαταιών, περιοχή Ο.Σ.Ε. Κοζάνης και 

Κοπή ενός (1) δέντρου στην οδό Αντιγόνης στην πόλη της Κοζάνης και 

 

Ελληνική

ΑΔΑ: 6ΚΦΛΩΛΠ-Μ92
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παρακαλούμε να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να εγκριθεί η έκδοση 

έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

αποτελεί ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής 

του  σχετικού φακέλου και την ηλεκτρονική έκδοση της ανάλογης άδειας από το πληροφοριακό 

σύστημα. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για την κοπή (5) πεύκων στο Ο.Τ. 420 και ενός (1) στο 

Ο.Τ.419 στην οδό Πλαταιών στην περιοχή «ΟΣΕ» της πόλης της Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης. 

Στο επισυναπτόμενο απόσπασμα σημειώνονται οι θέσεις των δένδρων με αριθμούς 1,2,3,4,5 που 

βρίσκονται στο Ο.Τ 420 και με τον αριθμό 6  αυτό που βρίσκεται στο Ο.Τ 419. 

Τα νούμερα είναι σημειωμένα στα σημεία όπου φύεται το κάθε δένδρο.  Πρόκειται για δένδρα του 

είδους Pinus brutia - Πεύκη η τραχεία, τα οποία έχουν σημαντική κλίση ως προς το οδικό 

δίκτυο. Το δένδρο 1 μαζί με το 2 και το 3, βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και 

φύονται σε  πρανές, με έντονη κλίση προς τον δρόμο (Φωτο 1-4). Το δένδρο 4 βρίσκεται λίγα 

μέτρα πιο κάτω και βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση (Φωτο 5). Το δένδρο 5 είναι αυτό με την 

μεγαλύτερη κλίση, βρίσκεται επάνω στο λοφάκι που υπάρχει εκεί, η κόμη του είναι 

συγκεντρωμένη προς την μεριά του δρόμου και φέρει κίνδυνο αποκόλλησης από το έδαφος σε 

έντονα καιρικά φαινόμενα (Φωτο 6). 

Στο Ο.Τ.419 υπάρχει το δένδρο 6, το οποίο κατά την ανάπτυξη του συνάντησε εμπόδιο τα 

παρακείμενα δένδρα με αποτέλεσμα να γύρει και να πάρει μορφή παρένθεσης. Η κόμη είναι 

περιορισμένη στην κορυφή και με το βάρος του καθίσταται επικίνδυνο (Φωτο 7).  

Με δεδομένα τα όλο και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα (πυρκαγιών και καταιγίδων με ισχυρούς 

ανέμους), την κλίση, την οριακή έκφυση των πεύκων στην άκρη του πεζοδρομίου και τις οδεύσεις 

ηλεκτρικού ρεύματος, κρίνεται σκόπιμη η απομάκρυνση αυτών των δένδρων για την προστασία 

της ζωής και της περιουσίας. Επεμβάσεις καθαρισμού και αραίωσης της κόμης για μείωση του 

βάρους είναι εφικτές, όμως είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα θα απαιτηθεί εκ νέου η απομάκρυνσή 

τους, ειδικά σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διάνοιξης του πεζοδρομίου ή έντονων καιρικών 

φαινομένων.   

Τα δένδρα αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των 

δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για 

τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. 

Η δαπάνη για την κοπή και απομάκρυνση των συγκεκριμένων δένδρων, ύψους από 6 έως 16 

μέτρα, δεν ξεπερνά το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) πλέον ΦΠΑ. 

Τα ξύλα θα διατεθούν για  κάλυψη αναγκών θέρμανσης ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων της 

περιοχής ή θα προωθηθούν για κομποστοποίηση με ευθύνη του Δήμου Κοζάνης. 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΥΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΗ «ΟΣΕ» ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

ΦΩΤΟ  (ΔΕΝΔΡΟ 1)    ΦΩΤΟ 2 (ΔΕΝΔΡΟ 2) 
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ΦΩΤΟ 3 (ΔΕΝΔΡΟ 3)                          ΦΩΤΟ 4 (ΔΕΝΔΡΟ 1,2,3) 
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ΦΩΤΟ 5 (ΔΕΝΔΡΟ 4)                                                                                       ΦΩΤΟ 6 (ΔΕΝΔΡΟ 5) 

 

ΦΩΤΟ 7 (ΔΕΝΔΡΟ 6- ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΓΙΑ ΚΟΠΗ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για την κοπή ενός (1) δένδρου στην οδό Αντιγόνης στην πόλη 

της Κοζάνης. 

 

Στα πλαίσια ελέγχου υφιστάμενων δένδρων μέσα στην πόλη της Κοζάνης  από το Τμήμα 

Πρασίνου του Δήμου Κοζάνης, διαπιστώθηκε ο κίνδυνος που υπάρχει και δικαιολογεί την ανάγκη 

απομάκρυνσης ενός από αυτά, στην συμβολή των οδών Αντιγόνης και Παύλου Μελά, στο Ο.Τ. 

84 στην πόλη της Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης. 

Πρόκειται για ένα (1) δένδρο Αριζόνας του είδους Cupressus Αrizonica, που αναπτύσσεται σε 

παρτέρι, όπου ο κορμός του έχει γύρει σημαντικά, με την κόμη του δέντρου να έχει πλησιάσει το 

διπλανό οίκημα.  

Επειδή: 

το δένδρο έχει λάβει κλίση προς το παρακείμενο οίκημα (Φωτο 1-3), 

το ριζικό σύστημα του είδους αυτού είναι επιφανειακό (επιπόλαιο), που σημαίνει ότι με την 

πάροδο των ετών και την αύξηση του όγκου του μειώνεται  η σταθερότητά του, 

έχουν αφαιρεθεί τα χαμηλότερα κλαδιά του δένδρου, που έχει ως συνέπεια το κέντρο βάρους 

του να έχει μετακινηθεί ψηλότερα και άρα είναι πιο επιρρεπές σε πτώση με δυνατούς  ανέμους, 

προτείνεται η απομάκρυνσή του, προκειμένου να αποφευχθούν σωματικές ή και υλικές βλάβες. 
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Το δένδρο δεν προστατεύεται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών 

γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις 

προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. 

Η δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών δεν ξεπερνά το ποσό των εκατό (100,00 €) ευρώ με 

Φ.Π.Α..  

Τα ξύλα θα διατεθούν για  κάλυψη αναγκών θέρμανσης ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων της 

περιοχής ή θα προωθηθούν για κομποστοποίηση με ευθύνη του Δήμου Κοζάνης. 
 

  
ΦΩΤΟ 1      ΦΩΤΟ 2 

 

 

 

 

 
ΦΩΤΟ 3 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ  

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

 
 

Ύστερα από τα παραπάνω, η Αντιπρόεδρος, πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα 

με την ανωτέρω εισήγηση και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.  

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. 

Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του 

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 

οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 

αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/τ.Α΄).   

2. Το με α.α 3256/ 01.09.2022  Υπηρεσιακό /Ενημερωτικό Σημείωμα του  Τμήματος Πρασίνου 

& Περ/κής Διαχ/σης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου. 

3. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και 

ψηφοφορία,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης την αποδοχή του αιτήματος της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος του Δήμου, για κοπή συνολικά δέκα (7) δένδρων, σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της. ήτοι αναλυτικά : 
    

      1. Κοπή έξι (6) δένδρων στην οδό Πλαταιών, περιοχή Ο.Σ.Ε. Κοζάνης και 

     2. Κοπή ενός (1) δέντρου στην οδό Αντιγόνης στην πόλη της Κοζάνης,  
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Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, 

ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του 

άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α).   
 

Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.   

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 37 / 2022 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής: 

 

Η Αντιπρόεδρος Τα Μέλη 

(Τ.Υ) (Τ.Υ) 

Τουμπουλίδου Παρθένα Παφύλης Δημήτριος 

Αντιδήμαρχος Κοζάνης Κουζιάκης Χαρίσιος 

 Πιλαλίδου Νικολέτα 

 Μυροφορίδης Ιωάννης 

 Τζουμερκιώτης Γρηγόριος 
 

Α κ ρ ι β έ ς  Α π ό σ π α σ μ α 

Κοζάνη, 10 Οκτωβρίου 2022 

Ο Γραμματέας 

 

 

Γρηγοριάδης Ιωάννης  

κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού   

με βαθμό Α΄ 

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΚΦΛΩΛΠ-Μ92
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