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Θέμα: «ρεηηθά κε ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ζην Δπηκειεηήξην καο γηα ην ζέκα ηεο θνπήο θαη 

αληηθαηάζηαζεο δέληξσλ επί ηεο νδνύ Γεκεηξίνπ Γνύλαξε Γξάκαο».   

χετ.:  α) Τπ. αξηζκ. Πξση. 673/26-06-2012 έγγξαθν καο. 

           β) Τπ.  αξηζκ. Πξση. 40037/11-07-2012 έγγξαθε απάληεζε ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. 

 

 ε ζπλέρεηα ηνπ β) αλσηέξσ ζρεηηθνύ πνπ απνηειεί απάληεζε ζαο ζην θαζόια 

λόκηκν θαη ηεθκεξησκέλν α) ζρεηηθό αίηεκα καο, ζέιακε λα ζαο επηζεκάλνπκε ηα εμήο: 

α) Σν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην ζαθώο θαη δελ απνηειεί ειεγθηηθή ππεξεζία θαη νύηε απηόο 

είλαη ν ζθνπόο ίδξπζεο ηνπ. Πξνθεηκέλνπ όκσο ην Δπηκειεηήξην καο λα επηηειέζεη ην έξγν 

ηνπ όπσο απηό νξίδεηαη από ηνλ Ν. 1474/1984 νη δεκόζηεο, δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο 

…., ρνξεγνύλ ζην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην, κεηά από αίηεζε ηνπ, θάζε αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπ πιεξνθνξία (άξζξν 2 παξ. 3 ηνπ λ. 1474/1984). 

β) Όπσο αλαγξάθεηε ζηελ απάληεζε ζαο, ε κειέηε ηνπ έξγνπ  δελ πξνέβιεπε ηελ θνπή 

δέληξσλ, νδήγεζε όκσο ηειηθά ζηελ θνπή δέληξσλ ειηθίαο 30 εηώλ. Ωο Δπηζηεκνληθό 

Δπηκειεηήξην πνπ είκαζηε, κε ζεβαζκό θαη κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ θαηνίθσλ, γλσξίδνπκε από ηελ εκπεηξία καο όηη ε βαζηθή αξρή θάζε κειέηεο θαη 

εηδηθά απηώλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη από Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. ΔΠΑ) είλαη ε 

θαηαγξαθή, ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο , ε πξνζηαζία θαη βειηίσζή ηεο. πλεπώο απηή 

ε παξάιεηςε, νδήγεζε ζε έλα απνηέιεζκα πνπ είλαη ε θνπή ησλ δέληξσλ, γηα ηελ νπνία 

ζύκθσλα κε ην έγγξαθν ζαο ζπλαπνθάζηζε θαη ν επηβιέπνλ κεραληθόο ηνπ εξγνιάβνπ 

πνπ αλέιαβε ην έξγν. 

 Όινη καο γλσξίδνπκε ηηο επλντθέο επηδξάζεηο ησλ δέληξσλ ζην κηθξνθιίκα ησλ 

πόιεσλ καο θαη ηα άιια νθέιε πνπ απηά καο πξνζθέξνπλ (νμπγόλν, δξνζηά, ζθίαζε θ.α.). 

Υσξίο ινηπόλ λα ζέινπκε λα ζίμνπκε ηα δηθαηώκαηα ησλ ηπθιώλ ζπλαλζξώπσλ καο γηα 
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ηνπο νπνίνπο πινπνηείηαη ην έξγν ηεο όδεπζεο ηπθιώλ, κε ηελ παξέκβαζε καο ζέιακε λα 

ηνλίζνπκε όηη ζε αλάινγεο πεξηπηώζεηο ηα δέληξα ζα πξέπεη λα θόβνληαη κε θεηδώ θαη 

κόλν ηα απαξαίηεηα. 

 Σν ζέκα ηεο εύθνιεο θνπήο ησλ δέληξσλ ην πιεξνθνξεζήθακε από κέιε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ καο θαη από ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό ηύπν ηεο Γξάκαο. Σν Παξάξηεκα 

ινηπόλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, σο ν 

ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζηελ πεξηνρή απηή, ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο, ζέινληαο λα πξνιάβεη αλάινγεο απζαηξεζίεο θαη ζε άιινπο Γήκνπο ηεο 

πεξηνρήο καο από ηνπο εξγνιάβνπο πνπ εθηεινύλ αλάινγα έξγα, πξνέβε ζε απηήλ ηελ 

παξέκβαζε ηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζέιεη λα ζίμεη ην έξγν ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ Γξάκαο.     
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