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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 04/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης: 13/2015
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 3ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου µε το υπ΄ αριθµ.
10256/21-05-2015 έγγραφο της, µας διαβίβασε το υπ΄ αρ. 02/2015
Πρακτικό-Έκθεση της Επιτροπής εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων
εντός κοινοχρήστων χώρων, προκειµένου να γνωµοδοτήσουµε
σχετικά.
Το υπ΄ αρ. 02/2015 Πρακτικό-Έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής
έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σήµερα, 15 Μαΐου 2015, ηµέρα Παρασκευή 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 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. 14635/ 19-8-14 αίτηση της κ. Σουρτζή
Αγγελικής, µε την οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου, ο
οποίος φύεται επί της οδού Φωκών 3, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι
όπως επικαλείται στην αίτησή της οι ρίζες του δένδρου
προξενούν σοβαρές βλάβες στο δίκτυο της αποχέτευσης ή το
δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Η ενδιαφερόµενη έχει καταθέσει συνηµµένα
το υπ΄αριθµ. 10728/11-8-14 έγγραφο της ΕΥ∆ΑΠ, στο οποίο
αναφέρεται πως µετά από έλεγχο, είχε εντοπιστεί σπάσιµο στο
αποχετευτικό δίκτυο του ακινήτου, στις σωλήνες είχαν
εισχωρήσει ρίζες και πως η εταιρεία θα επισκεύαζε το
σπασµένο τµήµα της εξωτερικής διακλάδωσης του αγωγού
2. την υπ΄αριθµ. 4931/17-3-15 αίτηση του κ. Αρβανίτη
Παναγιώτη, µε την οποία ζητά την κοπή µιας λεύκας, η οποία
φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Κηφισού 36, Ν.
Φιλαδέλφεια, διότι όπως επικαλείται στην αίτησή του, το
δένδρο είναι ξερό, διαπερνά καλώδια της ∆ΕΗ, έχει πάρει
κλίση.
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 )
6. το άρθρο 24 της Υ.Α. 3046/304/89 ΠΕΧΩ∆Ε
7. το άρθρο 5 παρ. 2,3 του Ν.1979 του Κτιριοδοµικού
Κανονισµού
8. το άρθρο 24 του ∆ΚΚ
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Οµοφώνως Την έγκριση
των αιτηµάτων περί κοπής δένδρων για τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. την υπ΄αριθµ. 14635/ 19-8-14 αίτηση της κ. Σουρτζή
Αγγελικής, µε την οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου,
ο οποίος φύεται επί της οδού Φωκών 3, Ν. Φιλαδέλφεια.
Σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 10728/11-8-15 έγγραφο της
ΕΥ∆ΑΠ, βρέθηκαν ρίζες στους αγωγούς αποχέτευσης στο εν
λόγω σηµείο. Πρόκειται βέβαια για ένα δένδρο εξαιρετικής
αισθητικής αξίας, αλλά πράγµατι το ριζικό σύστηµα του
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ευκαλύπτου, µπορεί να δηµιουργήσει εκ νέου προβλήµατα
στο αποχετευτικό δίκτυο του ακινήτου.

2. την υπ΄αριθµ. 4931/17-3-15 αίτηση του κ. Αρβανίτη
Παναγιώτη, µε την οποία ζητά την κοπή µιας λεύκας, η
οποία φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Κηφισού 36,
Ν. Φιλαδέλφεια. Κατά την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε
από την Επιτροπή, πράγµατι διαπιστώθηκε πως πρόκειται
ένα δένδρο µε σηµαντική κλίση προς το οδόστρωµα,
παρατηρείται επίσης στη βάση του κορµού σηµάδια
σαπίσµατος. Το εν λόγω δένδρο πολλές φορές έχει
απασχολήσει την Υπηρεσία πρασίνου, µε πτώσεις κλαδιών.
Συµπληρωµατικά αναφέρουµε πως δίπλα υπήρχε µια λεύκα,
η οποία έπεσε σε πρόσφατη κακοκαιρία.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γκοντόρα Αγγελική
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ
Ξυπνητού Καλλιόπη
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για λήψη σχετικής
απόφασης.
Επισηµαίνεται ότι µε την υπ΄ αριθµ. 37/2015 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. 02/2015 Πρακτικό-Έκθεση της Επιτροπής
εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων µε
τις επισυναπτόµενες φωτογραφίες
- την υπ΄ αριθµ. 37/2015 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. 02/2015 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 13/2015
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. 10256/21-05-2015 διαβιβαστικό της
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
2) Το υπ΄ αριθµ. 02/2015 Πρακτικό της Επιτροπή Εξέτασης
αιτηµάτων κοπής δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων
3) Η υπ΄ αριθµ. 37/2015 απόφαση του Γραφείου
Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

