
      

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  δέντρων  (είδους  Βρουσσονέτια-

Broussonetia papyrifera) στο τέρμα της οδού Γεντέκου, στην Αγριά Δήμου Βόλου,

κατόπιν αίτησης κ. Βασιλείου Μαρίας»  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
   Δ Η Μ Ο Σ  Β Ο Λ Ο Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

                   

                      Βόλος   27 / 10 / 2017

                      Αρ. Πρωτ.: 95368

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Διμηνίου
ΤΚ 38500 - Διμήνι
Πληροφορίες: Μ. Λυγούρα
Τηλέφωνο: 24213 53633
Fax: 24213 53613

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ

ΘΕΜΑ: Έκθεση αυτοψίας κοπής δέντρων στο τέρμα της οδού Γεντέκου στην Αγριά
Σχετ.: Η υπ’ αρ. 86655/4-10-2017 αίτηση της κ. Βασιλείου Μαρία

Με την παρούσα έκθεση αυτοψίας, κατόπιν αιτήσεως με αρ. πρ. 86655/4-10-2017
της κυρίας Μαρίας Βασιλείου,  σας ενημερώνουμε ότι στο τέρμα της οδού Γεντέκου
δίπλα σε τοιχίο περίφραξης της οικίας της κυρίας Βασιλείου, υπάρχουν δύο αυτοφυή
δένδρα  του  είδους  Βρουσσονέτια  (Broussonetia papyrifera).  Τα  δένδρα  είναι  υγιή,
ύψους περίπου πέντε (5) μέτρων, με ισορροπημένη κόμη, χωρίς ξερά κλαδιά και έχουν
φυτρώσει ακριβώς δίπλα στο τοιχίο περίφραξης της οικίας της κ. Βασιλείου.

Πρόκειται για δένδρα που φύτρωσαν ως ζιζάνια και αναπτύχθηκαν σε δένδρα με
το ένα να έχει προκαλέσει ελαφριά ριγμάτωση της περίφραξης.

Επισημαίνεται  ότι  στο  τέρμα της  οδού Γεντέκου  δεν  υπάρχουν  διαμορφωμένα
πεζοδρόμια  ούτε  είναι  ασφαλτοστρωμένος  ο δρόμος,  με αποτέλεσμα να ευνοείται  η
αυτοφυή ανάπτυξη φυτών.

Η  κυρία  Βασιλείου  αιτείται  την  κοπή  των  δένδρων  για  να  διαφυλάξει  την
περίφραξη και την οικία της.

Επειδή τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τα δένδρα με την πάροδο του
χρόνου θα επιδεινωθούν προτείνεται η αντικατάστασή τους.

Σε  περίπτωση  που  αποφασιστεί  η  αφαίρεσή  του,  ζητείται  να  εφαρμοστούν  οι
αρχές  της αντιστάθμισης και  του περιβαλλοντικού ισοζυγίου όπως παρουσιάζεται
στο άρθρο 4 παρ. δ΄ της Κανονιστικής Απόφασης για το Πράσινο του Δήμου Βόλου.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
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