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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 02/2016 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 Χαλκηδόνα και στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Χαλκηδόνας επί της οδού Αγίων Αναργύρων και
Γρ.Λαμπράκη 8, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, σήμερα την 9η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μετά την υπ΄ αριθ.
3915/03.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαμπόκη Ιωάννη, 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 και 2 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
2) Ανδρέου Χριστίνα
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Γαλαζούλα Αλίκη
6) Παπανικολάου Νικόλαος
7) Γεωργαμλής Λύσανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κανταρέλης Δημήτριος
2) Δούλος Ορέστης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος ζήτησε να
συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων εντός
κοινοχρήστων χώρων». Όλοι οι παρόντες αποδέχτηκαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
Με το υπ.αρ.4378/09.02.2016 έγγραφο του, το Τμήμα Πρασίνου μας διαβίβασε το υπ.αρ.1/2016 πρακτικό
της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων και μας καλεί να
γνωμοδοτήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
Αναλυτικά το πρακτικό 1/2016 της επιτροπής αναφέρει τα εξής :

Σήμερα, 7 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., συνήλθε στα Γραφεία του Δήμου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, 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 – Χαλκηδόνας.
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. 18273/11-9-15 αίτηση της κ. Λεχουρίτου Γ., με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα ( Brachychiton acerifolius ), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ανακούς 80, Ν.
Φιλαδέλφεια, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της το δένδρο έχει προκαλέσει ζημιά στο ρολόι της ΕΥΔΑΠ.
2.
την υπ΄αριθμ. 19669/1-10-15 αίτηση της κ. Σιάρκου Κωνσταντίας, με την οποία ζητά το κλάδεμα
μίας λεύκας ( Populus ), η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Σκρα 20Β, Ν. Φιλαδέλφεια.
3.
την υπ΄αριθμ. 2429/12-2-16 αίτηση της κ. Σταμουλάκη- Σουρτζή Μαρίας, με την οποία ζητά την
κοπή μίας ακακίας Κωνσταντινουπόλεως( Albizia julibrissin ), η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού
Αίνου 16, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως επικαλείται στην αίτησή της το δένδρο είναι κούφιο και επικίνδυνο.
4.
την υπ΄αριθμ. 25777/16-12-15 αίτηση του κ. Οδυσσέα Παπακωνσταντίνου, με την οποία την
εξέταση μίας λεύκας ( Populus ) που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Βρυούλων 8, Ν. Φιλαδέλφεια,
διότι όπως επικαλείται στην αίτησή του κρίνει το δένδρο επικίνδυνο.
5.
την υπ΄αριθμ. 16886/13-8-15 της κ. Φουρνιστάκη Σταματίας με την οποία ζητάει την κοπή μιας
λεύκας ( Populus ) που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ανθέων 22, Ν. Φιλαδέλφεια λόγω αλλεργίας.
Έχει καταθέσει την από 16/12/15 ιατρική γνωμάτευση, της ιατρού Αδάμου Ελένης.
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. 18273/11-9-15 αίτηση της κ. Λεχουρίτου Γ., με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα ( Brachychiton acerifolius ), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ανακούς 80, Ν.
Φιλαδέλφεια. Η κ. Λεχουρίτου είχε καταθέσει την υπ΄αριθμ. 6792/10-6-10 αίτηση κοπής η οποία είχε
απορριφθεί με το υπ΄αριθμ. 3/2010 Πρακτικό της Επιτροπής, εν συνεχεία κατάθεσε την υπ΄αριθμ.
16335/25-11-13 αίτηση για τον ίδιο λόγο η οποία απορρίφθηκε με το υπ΄αριθμ. 1/2014 Πρακτικό της
Επιτροπής. Έχει επισυνάψει και το υπ΄αριθμ. 9931/24-7-15 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το οποίο στις
23/6/15 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την ΕΥΔΑΠ, όπου δεν διαπιστώθηκε ζημιά στο φρεάτιο της
παροχής με αριθμ. Μετρητή Α97Μ48761, υπάρχει όμως καταστροφή των πλακών του πεζοδρομίου. Κατά
την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή κοπής, διαπιστώσαμε πως πράγματι οι πλάκες του

πεζοδρομίου έχουν ανασηκωθεί σημαντικά και ως εκ τούτου ο κίνδυνος για πρόκληση ατυχήματος σε
διερχόμενους πολίτες είναι σημαντικός. Το πεζοδρόμιο στο εν λόγω σημείο έχει πλάτος 2 μέτρων, όπου τα
0,80 μ καταλαμβάνονται από τον κορμό του δένδρου, το οποίο γειτνιάζει με υπόγειο γκαράζ και με ρολόι
της ΕΥΔΑΠ. Ως εκ τούτου δεν είναι τεχνικά εφικτή η διευθέτηση του πεζοδρομίου χωρίς να κοπεί το
δένδρο. Από το αρχείο μας προκύπτει πως από την πρώτη φορά που εξετάστηκε το αίτημα κοπής του
δένδρου , το 2010, έως σήμερα η κατάσταση στο πεζοδρόμιο έχει επιδεινωθεί και το πρόβλημα που
προκύπτει δεν μπορεί να επιλυθεί. Οπότε εγκρίνουμε την κοπή του.
2.
την υπ΄αριθμ. 19669/1-10-15 αίτηση της κ. Σιάρκου Κωνσταντίας, με την οποία ζητά το κλάδεμα
μίας λεύκας ( Populus ), η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Σκρα 20Β, Ν. Φιλαδέλφεια. Από την
αυτοψία προέκυψε πως πρόκειται για μια λεύκα ύψους 11μέτρων και διάμετρο κορμού 1,45μ. το δένδρο
παρουσιάζει κλίση προς το οδόστρωμα καθώς επίσης το μεγαλύτερο μέρος στο εσωτερικό του κορμού του
δένδρου έχει σαπίσει ( η εντεριώνη ) το οποίο είναι το μέρος του κορμού που εξασφαλίζει την στήριξη του
δένδρου. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να κοπεί η λεύκα, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να πέσει (
σπάσει ) κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
3.
την υπ΄αριθμ. 2429/12-2-16 αίτηση της κ. Σταμουλάκη- Σουρτζή Μαρίας, με την οποία ζητά την
κοπή μίας ακακίας Κωνσταντινουπόλεως( Albizia julibrissin ), η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού
Αίνου 16, Ν. Φιλαδέλφεια. Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή κοπής,
διαπιστώσαμε πως πρόκειται για ένα δένδρο ακακίας Κωνσταντινουπόλεως το οποίο έχει καλυφθεί από
κισσό και πράγματι το δένδρο είναι κούφιο – σάπιο στο μεγαλύτερο μέρος του και υπάρχει κίνδυνος να
πέσει. Ως εκ τούτου κρίνουμε πως το δένδρο θα πρέπει να κοπεί.
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Ομοφώνως Την απόρριψη
1.
της υπ΄αριθμ. 25777/16-12-15 αίτησης του κ. Οδυσσέα Παπακωνσταντίνου, με την οποία την
εξέταση μίας λεύκας ( Populus ) που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Βρυούλων 8, Ν. Φιλαδέλφεια,
διότι όπως προέκυψε από την αυτοψία για μία λεύκα ύψους περίπου 8μ. και με περίμετρο κορμού 0,80μ.
δεν παρουσιάζει καμία ιδιαίτερη κλίση κατά το χρόνο της αυτοψίας. Από το εν λόγω σημείο, διερχόμενα
καλώδια της ΔΕΗ είναι συνεστραμμένα. Η Υπηρεσία θα προβεί σε μερικό κλάδεμα του δένδρου
προκειμένου να ανανεωθεί η κόμη του.
2.
της υπ΄αριθμ. 16886/13-8-15 της κ. Φουρνιστάκη Σταματίας με την οποία ζητάει την κοπή μιας
λεύκας ( Populus ) που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ανθέων 22, Ν. Φιλαδέλφεια λόγω αλλεργίας.
Έχει καταθέσει την από 16/12/15 ιατρική γνωμάτευση, της ιατρού Αδάμου Ελένης. Σημειώνουμε ότι η
ιατρική γνωμάτευση δεν είναι από δημόσιο νοσοκομείο αλλά από ιδιώτη γιατρό, ούτε προκύπτει από τεστ
σε αλλεργιογόνες ουσίες πως υπάρχει πράγματι ευαισθησία στη γύρη της λεύκας. Η Υπηρεσία Πρασίνου
θα προβεί στο κλάδεμα του δένδρου προκειμένου να περιορίσει την όχληση που αυτό προκαλεί στην
αιτούσα.
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.1/2016 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. 18273/11-9-15 αίτηση της κ. Λεχουρίτου Γ., με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα ( Brachychiton acerifolius ), o οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ανακούς 80, Ν.
Φιλαδέλφεια.
2.
την υπ΄αριθμ. 19669/1-10-15 αίτηση της κ. Σιάρκου Κωνσταντίας, με την οποία ζητά το κλάδεμα
μίας λεύκας ( Populus ), η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Σκρα 20Β, Ν. Φιλαδέλφεια.
3. την υπ΄αριθμ. 2429/12-2-16 αίτηση της κ. Σταμουλάκη- Σουρτζή Μαρίας, με την οποία ζητά την κοπή
μίας ακακίας Κωνσταντινουπόλεως( Albizia julibrissin ), η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού
Αίνου 16, Ν. Φιλαδέλφεια.
Απορρίπτει, σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων
εντός κοινοχρήστων χώρων :
1.
την υπ΄αριθμ. 25777/16-12-15 αίτηση του κ. Οδυσσέα Παπακωνσταντίνου, με την οποία ζητά την
εξέταση μίας λεύκας ( Populus ) που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Βρυούλων 8, Ν. Φιλαδέλφεια.
2.
την υπ΄αριθμ. 16886/13-8-15 της κ. Φουρνιστάκη Σταματίας με την οποία ζητάει την κοπή μιας
λεύκας ( Populus ) που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ανθέων 22, Ν. Φιλαδέλφεια λόγω αλλεργίας.
και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 06/2016
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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

Καλαμπόκης Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλαμπόκης Ιωάννης
Εσωτερική διανομή :
1) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
2) Διεύθυνση περιβάλλοντος και πρασίνου – Τμήμα Πρασίνου
3) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
4) Γενική Γραμματέα
Συνημμένο : Το υπ.αρ.4378/09.03.2016 έγγραφο του Τμήματος Πρασίνου (επισυναπτόμενο από το
πρακτικό 1/2016 και φωτογραφίες)

