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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 04/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης: 12/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
« Λήψη απόφασης για την κοπή
δένδρων εντός κοινοχρήστων
χώρων »
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού
Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος,
σήµερα την 15 του µηνός Ιουνίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
12:30 µ.µ µετά την υπ΄ αριθ. 11788/10-06-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαµπόκη Ιωάννη, που
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.
75 του Ν. 3852/2010, παρισταµένης ως γραµµατέα της τακτικής
υπαλλήλου του ∆ήµου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε βαθµό ∆΄.
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9)
µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Καλαµπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
∆ούλος Ορέστης
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Ανδρέου Χριστίνα
Γαλαζούλα Αλίκη

1) Γεωργαµλής Λύσανδρος
2) Κανταρέλης ∆ηµήτριος
3) Παπανικολάου Νικόλαος

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου µε το υπ΄ αριθµ.
6058/31-03-2015 έγγραφο της, µας διαβίβασε το υπ΄ αρ. 01/2015
Πρακτικό-Έκθεση της Επιτροπής εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων
εντός κοινοχρήστων χώρων, προκειµένου να γνωµοδοτήσουµε
σχετικά.
Το υπ΄ αρ. 01/2015 Πρακτικό-Έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής
έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ: 31/3/15

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2015
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σήµερα, 31 Μάρτη 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11 π.µ., συνήλθε
στα Γραφεία του ∆ήµου 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 ∆ηµάρχου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Ανανιάδης κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης µε θέµα την αξιολόγηση της υποβληθείσας
περίπτωσης κοπής δέντρων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Ανανιάδης θέτει προς
αξιολόγηση υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αριθµ. 4300/9-3-15
εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και εισηγείται τη
συζήτηση και λήψη απόφασης.
Στα πλαίσια του χρηµατοδοτικού προγράµµατος ΄΄ Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015΄΄ του Πράσινου Ταµείου, εντάχθηκε για
χρηµατοδότηση το έργο: ΄΄ Αναβάθµιση ∆ιαµόρφωση κοινόχρηστων
χώρων΄΄. Το έργο αυτό περιλαµβάνει την ανάπλαση της πλατείας
28ηςΟκτωβρίου, στη ∆ηµοτική Ενότητα της Ν. Φιλαδέλφειας.
Σύµφωνα µε τα νέα σχέδια της πλατείας και σε συµφωνία µε την
Υπηρεσία µας προκύπτει να πρέπει να καθαιρεθούν τέσσερα άτοµα
λεύκας. Συγκεκριµένα:
1. λεύκα ύψους περίπου 6µέτρων και περίµετρο κορµού περίπου
70cm
2. λεύκα ύψους περίπου 6µέτρων και περίµετρο κορµού περίπου
70cm
3. λεύκα ύψους περίπου 5µέτρων και περίµετρο κορµού περίπου
30cm
4. λεύκα ύψους περίπου 4µέτρων και περίµετρο κορµού περίπου
30cm
Οι τρεις πρώτες λεύκες φύονται εντός των παρτεριών της πλατείας
από τη µεριά της οδού Κολοκοτρώνη, η τελευταία φύεται εντός των
παρτεριών από τη µεριά της οδού Παπαφλέσσα.
Τα δένδρα παρουσιάζουν εκτεταµένες ξηράνσεις µε αποτέλεσµα τη
συχνή πτώση κλάδων. Κατά την αυτοψία που διενήργησε η
Γεωπόνος του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου, προέκυψε πως από
φυτοϋγειονοµική άποψη τα δένδρα κρίνονται εν δυνάµει επικίνδυνα.
Κατά τις εργασίες εκσκαφής που θα πραγµατοποιηθούν για την
ανάπλαση της πλατείας, σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια που
έχουν εκπονηθεί από την Τ.Υ. του ∆ήµου, προβλέπονται εκσκαφές
σε µικρή απόσταση από τον κορµό των δένδρων, δηλαδή θα γίνουν
ριζοτοµές σε απόσταση µικρότερη από αυτή που ορίζεται ως ζώνη
προστασίας ριζών.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η υπηρεσία µας εισηγείται την αφαίρεση
των τεσσάρων ατόµων λεύκης.
Έχοντας υπόψη:
1. την υπ΄αριθµ. 1/2003 ∆ασική Απαγορευτική ∆ιάταξη
2. το υπ΄αριθµ.6549/1310/22-7-03 απαντητικό έγγραφο της
∆/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 )
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6. το άρθρο 24 της Υ.Α. 3046/304/89 ΠΕΧΩ∆Ε
7. το άρθρο 5 παρ. 2,3 του Ν.1979 του
Κανονισµού
8. το άρθρο 24 του ∆ΚΚ

Κτιριοδοµικού

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Οµοφώνως Την έγκριση
Της κοπής τεσσάρων ατόµων λεύκης σύµφωνα µε όσα
περιγράφονται στην υπ΄αριθµ. 4300/9-3-15 εισήγηση της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκοντόρα Αγγελική
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ
Ξυπνητού Καλλιόπη
Κατόπιν
απόφασης.

των

ανωτέρω,

παρακαλούµε

για

λήψη

σχετικής

Επισηµαίνεται ότι µε την υπ΄ αριθµ. 31/2015 απόφαση, το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας έχει
αποφασίσει οµόφωνα, διατυπώνοντας σχετική θετική γνώµη.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση
µεταξύ των µελών της Ε.Π.Ζ.
Στη συνέχεια
αποφασίσει σχετικά.

ο

κος

Πρόεδρος

κάλεσε

την

Ε.Π.Ζ.

να

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του κου Προέδρου
- το υπ΄ αριθµ. 01/2015 Πρακτικό-Έκθεση της Επιτροπής
εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων µε
τις επισυναπτόµενες φωτογραφίες
- την υπ΄ αριθµ. 31/2015 απόφαση του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το υπ΄ αρ. 01/2015 Πρακτικό-Έκθεση της Επιτροπής
εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων ως
εισάγεται.
Στη συνέχεια η Ε.Π.Ζ., όπως προβλέπεται από το άρθρο 73
του Ν. 3852/2010 παραπέµπει το θέµα για συζήτηση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως
ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εσωτερική διανοµή: 1) ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
2) Επιτροπή Εξέτασης αιτηµάτων κοπής
δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
3) Γραφείο ∆ηµάρχου
4) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
5) Γραφείο Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας

ΣΥΝ: 1) Το υπ΄ αριθµ. πρωτ.6058/31-03-2015 διαβιβαστικό της
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
2) Το υπ΄ αριθµ. 01/2015 Πρακτικό της Επιτροπή Εξέτασης
αιτηµάτων κοπής δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
3) Η υπ΄ αριθµ. 31/2015 απόφαση του Γραφείου
Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

