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Αχαρνές, 28/01/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 3152

Προς: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοιν.:

1. κ. Γενικό Γραμματέα
2. κ. Γενικό Διευθυντή
3. κ. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος,Πρασίνου
και Αστικής Ανάπτυξης
4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
5. Στα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
6. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
7. κ. Τσακίρη Νικόλαο – Congress Tsakiris
Support
(Εταιρεία απομαγνητοφώνησης
πρακτικών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Καλείστε στην 2η Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, καθώς και άρθρο 75 Ν.3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί
δια περιφοράς προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια όλων των μελών της
επιτροπής, από τον ιό Covid 19 .
Καλείσθε όπως απαντήσετε στο email emarkou@acharnes.gr από σήμερα έως
και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00μ.μ., αν ψηφίζεται υπέρ ή
κατά ή εν μέρει κατά ή υπέρ στο θέμα την παρούσας συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
ΈKTAKTO ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

1. «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/2018, περί κατ’ επείγουσων περιπτώσεων, η υπηρεσία κρίνει το ανωτέρω θέμα
ως έκτακτο – κατ’ επείγον, για τους κάτωθι λόγους:
 Την ανάγκη της Υπηρεσίας για εξασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών με την
πρόληψη από ατυχήματα μετά από πτώσεις κλαδιών η δένδρων συνέπεια των
καιρικών φαινομένων και της αλλαγής της κλιματολογικής κατάστασης.
 Των αιτημάτων πολιτών φορέων και υπηρεσιών, αλλά και τις απαιτήσεις των
εργασιών.
 Του μεγάλου ύψους και όγκου των δένδρων
 Τις επικίνδυνες κλίσεις των δέντρων
 Την βελτίωση της υγείας του δέντρου, τον σωστό αερισμό την ανάπτυξή του και
τον έλεγχο – διαμόρφωση της κόμης
 Για την αποφυγή ατυχημάτων σε σημεία που τα δέντρα παρεμποδίζουν την
ορατότητα
Παρακαλούνται τα μέλη να αποφανθούν για το έκτακτο του θέματος, κι αν το
εγκρίνουν, να αποφανθούν σχετικά γι αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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