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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 08/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97, συνήλθε σε συνεδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 17η Οκτωβρίου 2016,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μετά την υπ΄ αριθ. 19866/13.10.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κου Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά
αυτής, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 7 τακτικά μέλη, 1 αναπληρωματικό μέλος και 2 απόντες, ως
ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Αριστείδης Βασιλόπουλος, Πρόεδρος
2) Ανδρέου Χριστίνα
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Γαλαζούλα Αλίκη
6) Παπανικολάου Νικόλαος
7) Γεωργαμλής Λύσανδρος
8) Χαραμαρά Γεωργία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κανταρέλης Δημήτριος
2) Δούλος Ορέστης

Το τακτικό μέλος κος Δούλος Ορέστης αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κα Χαραμαρά
Γεωργία.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 13ο
θέμα ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :

Με το υπ.αρ.19676/11.10.2016 έγγραφο του, το Τμήμα Πρασίνου μας διαβίβασε το υπ.αρ.2/2016
πρακτικό της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων και μας καλεί να
γνωμοδοτήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2016
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σήμερα, 11 Οκτώβρη 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., συνήλθε στα Γραφεία του Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος, η Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων,
1)

Ανανιάδης Νικόλαος, Πρόεδρος.

2)

Γκοντόρα Αγγελική, τακτικό μέλος.

3)

Ξυπνητού Καλλιόπη, τακτικό μέλος.

που ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 401/2014 απόφαση Δημάρχου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Ανανιάδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα την
αξιολόγηση των υποβληθέντων περιπτώσεων κοπής δέντρων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Ανανιάδης θέτει προς αξιολόγηση υπόψη της Επιτροπής τις κάτωθι
αιτήσεις πολιτών και εισηγείται τη συζήτηση και λήψη απόφασης:
1. την υπ΄αριθμ. 23512/20-11-15 αίτηση του κ. Πανέτα Ταξιάρχη, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα ( Brachychiton acerifolius ), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μ. Μπότσαρη
5, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του το δένδρο έχει ανασηκώσει τις πλάκες του
πεζοδρομίου και προκαλεί φθορές στην ηλεκτρική πόρτα του γκαράζ της παρακείμενης πολυκατοικίας. Ο
αιτών έχει προσκομίσει στην επιτροπή και την σύμφωνη γνώμη των τεσσάρων συνιδιοκτητών του
ακινήτου.
2. την υπ΄αριθμ. 26224/22-12-15 αίτηση του κ. Κιλάρα Γεωργίου, με την οποία ζητά την κοπή ενός
ατόμου λεύκας ( Populus ) η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Αλεξανδρείας 2Α, Ν.
Φιλαδέλφεια, διότι όπως επικαλείται στην αίτησή του οι ρίζες του δένδρου προκάλεσαν διαρροή νερού
στον υδρομετρητή του, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ, να ανέλθει στο ποσό των 1.265 ευρώ. Ο
αιτών επισυνάπτει και τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, για την
κοπή του δένδρου. Επισυνάπτεται και ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ.
3. την υπ΄αριθμ. 2874/18-2-16 αίτηση της κ. Κοντέ Αντωνίας, με την οποία ζητά την κοπή ενός φοίνικα
(Phoenix dactylifera ), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Παπαδιαμάντη 30, Ν. Χαλκηδόνα,
διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της ο φοίνικας είναι σάπιος και εκτιμάει πως είναι επικίνδυνος.
4. την υπ΄αριθμ. 3113//22-2-16 αίτηση του κ. Αυγέρη Αναστασίου, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα (Brachychiton acerifolius), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κύπρου 19, Ν.
Χαλκηδόνα, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του ο βραχυχήτωνας καταστρέφει το πεζοδρόμιο, προκαλεί
φθορές στην είσοδο του γκαράζ και εκτιμά πως κινδυνεύει από πτώση.
5. την υπ΄αριθμ. 9562/17-5-16 αίτηση της κ. Σκολαρίκου Δήμητρας, με την οποία ζητά την κοπή τριών
ατόμων νεραντζιάς ( Citrus aurantium ), oι οποίες φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού Γ. Παπανδρέου
10, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της οι νεραντζιές έχουν σηκώσει τις πλάκες του
πεζοδρομίου καθώς και μέρος του τοίχου του ακινήτου της.
6. την υπ΄αριθμ. 9765/19-5-16 αίτηση του κ. Σγουράκη Εμμανουήλ, με την οποία ζητά την κοπή ενός
ατόμου ευκαλύπτου ( Eucalyptus ), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κολοκοτρώνη 3, Ν.
Φιλαδέλφεια, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του το εν λόγω δένδρο είναι επικίνδυνο, έχει ήδη σπάσει
ένας μεγάλος βραχίονας.

7. Την υπ΄αριθμ. 9878/20-5-16 αίτηση της κ. Νίκα Αικατερίνης, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα (Brachychiton acerifolius), ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Αμισού 10, Ν.
Φιλαδέλφεια, λόγω επικίνδυνης κλίσης.
Έχοντας υπόψη:
1. την υπ΄αριθμ. 1/2003 Δασική Απαγορευτική Διάταξη
2. αριθμ.6549/1310/22-7-03 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Νομαρχίας Αθηνών
3. τη διάταξη του άρθρου 40 παρ.2 του Ν. 1337/1983
4. τα άρθρ4α 967-968 του Αστικού Κώδικα
5. το άρθρο 19 του Ν. 1577/1985 ( ΓΟΚ )
6. το άρθρο 24 της Υ.Α. 3046/304/89 ΠΕΧΩΔΕ
7. το άρθρο 5 παρ. 2,3 του Ν.1979 του Κτιριοδομικού Κανονισμού
8. το άρθρο 75 του κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν.
3852/2010
9. το υπ΄αριθμ. 46794/4-12-15 ( ΑΔΑ 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ) έγγραφο Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Ομοφώνως Την έγκριση
των αιτημάτων περί κοπής δένδρων για τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. την υπ΄αριθμ. 23512/20-11-15 αίτηση του κ. Πανέτα Ταξιάρχη, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα (Brachychiton acerifolius), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μ. Μπότσαρη 5,
Ν. Φιλαδέλφεια. Από την αυτοψία προέκυψε πράγματι πως το δένδρο έχει ανασηκώσει τις πλάκες του
πεζοδρομίου και προκαλεί φθορές στην ηλεκτρική πόρτα του γκαράζ της παρακείμενης πολυκατοικίας.
Σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 2200/9-2-16 έκθεση ελέγχου – αυτοψίας, που υπογράφεται από την κ.
Γκοντόρα Αγγελική, γεωπόνο Γ.Π.Α. και τον κ. Κίτσιο Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., κρίνεται πως η κοπή
του εν λόγω δένδρου είναι απαραίτητη.
2. Την υπ΄αριθμ. 26224/22-12-15 αίτηση του κ. Κιλάρα Γεωργίου, με την οποία ζητά την κοπή ενός
ατόμου λεύκας (Populus) η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Αλεξανδρείας 2Α, Ν.
Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για ένα άτομο λεύκας το οποίο φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους .1,5μ, έχει
αναπτύξει επιφανειακές ξυλώδεις ρίζες, οι οποίες έχουν ανασηκώσει σημαντικά τις πλάκες του
πεζοδρομίου. Ο κορμός του δένδρου στη βάση του, λαιμό, καταλαμβάνει το μισό πλάτος του. Σε
απόσταση 1,5μ από το δένδρο ξεκινάνε εννέα υδρομετρητές. Επειδή δεν υπάρχει τεχνικά πρόσφορη
μέθοδος τόσο για την αποκατάσταση του πεζοδρομίου και κατ επέκταση την άρση της επικινδυνότητας,
όσο και την αποφυγή απόφραξης των σωληνώσεων της ύδρευσης από το ριζικό σύστημα του δένδρου, η
κοπή αυτού κρίνεται απαραίτητη.
3. Την υπ΄αριθμ. 2874/18-2-16 αίτηση της κ. Κοντέ Αντωνίας, με την οποία ζητά την κοπή ενός φοίνικα (
Phoenix dactylifera ), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Παπαδιαμάντη 30, Ν. Χαλκηδόνα.
Πρόκειται για φοίνικα, ο οποίος φύεται σε πεζοδρόμιο πλάτους 0,5μ, η βάση του κορμού του
καταλαμβάνει όλο το υφιστάμενο πεζοδρόμιο. Αναπτυσσόμενος, λόγω έλλειψης χώρου, έχει πάρει έντονη
και επικίνδυνη κλίση προς το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης αυτού. Κρίνεται
απαραίτητη η κοπή αυτού.
4. Την υπ΄αριθμ. 9765/19-5-16 αίτηση του κ. Σγουράκη Εμμανουήλ, με την οποία ζητά την κοπή ενός
ατόμου ευκαλύπτου ( Eucalyptus ), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κολοκοτρώνη 3, Ν.
Φιλαδέλφεια. Από την αυτοψία προέκυψε πως πρόκειται για έναν ευκάλυπτο ο οποίος παρουσιάζει
έντονη σήψη κορμού. Η Δ/νση Περιβάλλοντος και πρασίνου επιβεβαιώνει πως είχε σπάσει μεγάλο μέρος
του δένδρου, χωρίς βέβαια να προκαλέσει κάποια ζημιά. Κρίνεται απαραίτητη η κοπή αυτού.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Ομοφώνως Την απόρριψη
1. της υπ΄αριθμ. 3113//22-2-16 αίτησης του κ. Αυγέρη Αναστασίου, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα (Brachychiton acerifolius), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κύπρου 19, Ν.
Χαλκηδόνα. Πρόκειται για ένα δένδρο ύψους 12μ περίπου, δεν σημειώνεται φθορά στις πλάκες του
πεζοδρομίου. Έως σήμερα που συντάσσεται το παρόν πρακτικό, δε συντρέχουν λόγοι κοπής του δένδρου.
2. της υπ΄αριθμ. 9562/17-5-16 αίτησης της κ. Σκολαρίκου Δήμητρας, με την οποία ζητά την κοπή τριών
ατόμων νεραντζιάς ( Citrus aurantium ), oι οποίες φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού Γ. Παπανδρέου
10, Ν. Φιλαδέλφεια. Από την αυτοψία προκύπτει, πως πρόκειται για τρία άτομα νεραντζιάς τα οποία δεν
προκαλούν καμία φθορά στις υφιστάμενες κατασκευές και δεν παρουσιάζουν καμία επικινδυνότητα. Ως
εκ τούτου δεν συντρέχουν λόγοι κοπής των εν λόγω δένδρων.
3. Της υπ΄αριθμ. 9878/20-5-16 αίτησης της κ. Νίκα Αικατερίνης, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα (Brachychiton acerifolius), ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Αμισού 10, Ν.
Φιλαδέλφεια. Το δένδρο δεν έχει προκαλέσει, έως σήμερα, φθορές στις υφιστάμενες κατασκευές, είναι
ευθυτενές και από τη μακροσκοπική εξέταση προκύπτει πως είναι σε πολύ καλή φυτοϋγειονομική
κατάσταση.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
 το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
 το υπ.αρ.2/2016 πρακτικό της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων
χώρων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός
κοινοχρήστων χώρων :
1. την υπ΄αριθμ. 23512/20-11-15 αίτηση του κ. Πανέτα Ταξιάρχη, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα ( Brachychiton acerifolius ), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μ. Μπότσαρη 5,
Ν. Φιλαδέλφεια.
2. Την υπ΄αριθμ. 26224/22-12-15 αίτηση του κ. Κιλάρα Γεωργίου, με την οποία ζητά την κοπή ενός
ατόμου λεύκας (Populus) η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Αλεξανδρείας 2Α, Ν.
Φιλαδέλφεια.
3. Την υπ΄αριθμ. 2874/18-2-16 αίτηση της κ. Κοντέ Αντωνίας, με την οποία ζητά την κοπή ενός φοίνικα
(Phoenix dactylifera ), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Παπαδιαμάντη 30, Ν. Χαλκηδόνα.
4. Την υπ΄αριθμ. 9765/19-5-16 αίτηση του κ. Σγουράκη Εμμανουήλ, με την οποία ζητά την κοπή ενός
ατόμου ευκαλύπτου (Eucalyptus), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κολοκοτρώνη 3, Ν.
Φιλαδέλφεια.
Απορρίπτει, σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων
εντός κοινοχρήστων χώρων :
1. την υπ΄αριθμ. 3113//22-2-16 αίτηση του κ. Αυγέρη Αναστασίου, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα (Brachychiton acerifolius), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κύπρου 19,
Ν. Χαλκηδόνα.
2. την υπ΄αριθμ. 9562/17-5-16 αίτηση της κ. Σκολαρίκου Δήμητρας, με την οποία ζητά την κοπή τριών
ατόμων νεραντζιάς ( Citrus aurantium ), oι οποίες φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού Γ.
Παπανδρέου 10, Ν. Φιλαδέλφεια.
3. Την υπ΄αριθμ. 9878/20-5-16 αίτηση της κ. Νίκα Αικατερίνης, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα (Brachychiton acerifolius), ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Αμισού 10,
Ν. Φιλαδέλφεια.
και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2016
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριστείδης Βασιλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη
Παπανικολάου Νικόλαος
Γεωργαμλής Λύσσανδρος
Χαραμαρά Γεωργία

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριστείδης Βασιλόπουλος

Εσωτερική διανομή :
1) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
2) Διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου – Τμήμα Πρασίνου
3) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
4) Γενική Γραμματέα
Συνημμένο : Το υπ.αρ.19676/11.10.2016 έγγραφο του Τμήματος Πρασίνου (επισυναπτόμενο από το
πρακτικό 2/2016 και φωτογραφίες)

