
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    Βόλος,            /  11  /2017
    Αρ. Πρωτ. 

          κ. Πρόεδρε,

             Σας διαβιβάζουμε την με αριθ……../2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

που αφορά «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (είδους Αείλανθος) που βρίσκεται

στην  οδό  Εσπερίδων  αρ.3,  στον  Βόλο,  κατόπιν  αίτησης  κ.  Φαρσαρώτα  Ιωάννη»

προκειμένου  να  εισαχθεί  ως  θέμα  ημερήσιας  διάταξης  στη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΖΑΡΚΑΔΑΣ-ΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Προς:  
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Μουλά Γεώργιο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Διμήνι (πρώην Δημαρχείο)
Τ.Κ. 38500
Πληρ:κ. Ελ. Βουζαρά
Τηλ: 24213-53626
Fax 24213-53613

ΘΕΜΑ: «Αυτοψία κοπής δένδρου σε χώρο δίπλα στην δστην διεύθυνση Εσπερίδων 3»

Σχετ.: 1) Η υπ' αριθμ.πρωτ.48057/12-6-2017 αίτηση του κ. Ιωάννη Φαρσαρώτα.
          2) Το υπ' αριθμ.πρωτ. 55599/4-7-2017 έγγραφο της Διεύθυνση Πρασίνου.

            3) Το υπ' αριθμ.πρωτ. 5834/13-7-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας   Δόμησης.
            4) Το υπ' αριθμ.πρωτ. 70426/23-8-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Με την υπ.'αρ. πρωτ. 48057/12-6-2017 αίτησή ο κ. Ιωάννης Φαρσαρώτας αιτείται τηναίτησή ο κ. Ιωάννης Φαρσαρώτας αιτείται την

απομάκρυνσης  ενός  δένδρου  που  βρίσκεται  σε  χώρο  δίπλα  στην  κατοικία  του  η  οποίααπομάκρυνσης  ενός  δένδρου  που  βρίσκεται  σε  χώρο  δίπλα  στην  κατοικία  του  η  οποία

βρίσκεται στην διεύθυνση Εσπερίδων 3. Στην αίτηση αναφέρεται εκτός των άλλων ότι" μουβρίσκεται στην διεύθυνση Εσπερίδων 3. Στην αίτηση αναφέρεται εκτός των άλλων ότι" μου

έχει προκαλέσει πολλές ζημιές και είναι επικίνδυνο για την κατοικία μου ". έχει προκαλέσει πολλές ζημιές και είναι επικίνδυνο για την κατοικία μου ". 

Μετά  από  επιτόπια  αυτοψία  που  πραγματοποιήθηκε  στο  συγκεκριμένο  σημείο

διαπιστώθηκε πως στην διασταύρωση των οδών Εσπερίδων με Αλκίππης σε αδιαμόρφωτο

χώρο  που  βρίσκεται  ακριβώς  δίπλα  στην  κατοικία  του  αιτούντος  υπάρχει  ένα

δένδρο(Αείλανθος).  Το ύψος  του  οποίου  είναι  περίπου  δέκα  (10)  μέτρα  με  ομοιόμορφη

κόμη. Το δένδρο βρίσκεται 2,5 μέτρα περίπου από τον τοίχο της κατοικίας.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 55599/4-7-2017 έγγραφό της η Διεύθυνση Πρασίνου ζητά από

την Διεύθυνση Οικονομικών Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων και από

την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού να διευκρινιστεί εάν

ο χώρος που βρίσκεται το συγκεκριμένο δένδρο είναι δημοτικός και τη χρήση του.

 Σε  απάντηση  του  ανωτέρου  εγγράφου  η  Διεύθυνση  Υπηρεσίας  Δόμησης  Τμήμα

Πολεοδομικού Σχεδιασμού με το υπ' αριθμ. πρωτ.5834/13-7-2017 αναφέρει ότι η θέση 
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του δένδρου όπως σημειώνεται στο τοπογραφικό που εστάλλει βρίσκεται σε κοινόχρηστο

χώρο.

Στην  συνέχεια  με  το  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  70426/23-8-2017  έγγραφό  της  η  Διεύθυνση

Πρασίνου ζητά από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης την διενέργεια αυτοψίας για την

επιβεβαίωση ή μη των όσων αναφέρονται συγκεκριμένα "γιατί μου έχει προκαλέσει πολλές

ζημιές και είναι επικίνδυνο για την οικία μου" στην υπ' αριθμ.πρωτ.48057/12-6-2017 αίτηση

του Ιωάννη Φαρσαρώτα.Ιωάννη Φαρσαρώτα.

Το  συγκεκριμένο  δένδρο  μακροσκοπικά φαίνεται  υγιές  χωρίς  να  παρατηρείται

εντομολογική  ή  φυτοπαθολογική  προσβολή  που  να  δικαιολογεί  την  κοπή  του  Η  Δ/νση

Πρασίνου προτείνει  την μη κοπή του συγκεκριμένου  δένδρου αλλά το κλάδεμα του.  Σε

περίπτωση που αποφασιστεί η κοπή του προτείνουμε την αντικατάστασή του σύμφωνα με

τις αρχές της αντιστάθμισης και του περιβαλλοντικού ισοζυγίου όπως παρουσιάζεται στο

άρθρο 4 παρ. δ της Κανονιστικής Απόφασης του Πρασίνου του Δήμου Βόλου 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Επισυν: 1) Η υπ'αρ.πρωτ.48057/12-6-2017 αίτηση 

              2) Το υπ' αρ.πρωτ. 55599/4-7-2017 έγγραφο

              3) Το υπ' αρ.πρ.πρωτ.  5834/13-7-2017 έγγραφο

              4) Το υπ' αρ.πρ.πρωτ. 70426/23-8-2017 έγγραφο

              5) 3 φωτογραφίες
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