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Πρακτικό της αριθ. 08/2015 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 που βρίσκεται επί της οδού
Αγ.Αναργύρων και Γρ.Λαμπράκη 8, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μετά
την υπ΄ αριθ. 20108/07.10.2015 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 5 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος της
πλειοψηφίας και 4 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
2) Δούλος Ορέστης
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Ανδρέου Χριστίνα
6) Χαραμαρά Γεωργία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κανταρέλης Δημήτριος
2) Παπανικολάου Νικόλαος
3) Γεωργαμλής Λύσανδρος
4) Γαλαζούλα Αλίκη

Το τακτικό μέλος κα Γαλαζούλα Αλίκη αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό κα Χαραμάρα
Γεωργία.
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 μετά την ολοκλήρωση της ημερήσιας διάταξης λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :

Με το υπ.αρ.20134/08.10.2015 έγγραφο του, το Τμήμα Πρασίνου μας διαβίβασε το υπ.αρ.3/2015
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 3/2015 της επιτροπής αναφέρει τα εξής :
Σήμερα, 7 Οκτώβρη 2015, ημέρα Τετάρτη 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. 5464/23-3-15 αίτηση της κ. Κασιμάτη Πολυτίμη, με την οποία ζητά την κοπή μίας
ακακίας, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Χρ. Σμύρνης 6, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως
αναφέρει στην αίτησή της το δένδρο είναι σάπιο, είναι αλλεργική και την ενοχλεί.
2. την υπ΄αριθμ. 12674/22-6-15 αίτηση της κ. Παπανίκα Άννας, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα, ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κ. Θεοτόκου 57, Ν. Φιλαδέλφεια,
διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της, το δένδρο είναι μεγάλο και έχουν σηκωθεί οι πλάκες του
πεζοδρομίου.
3. την υπ΄αριθμ.13234/26-6-15 αίτηση του κ. Δούλου Σπυρίδωνα, με την οποία ζητά την κοπή ενός
πεύκου που φύεται επί του πεζοδρομίου της λεωφόρου Δεκελείας 53, Ν. Χαλκηδόνα, διότι όπως
επικαλείται στην αίτησή του, το δένδρο έχει μεγάλη κλίση και υπάρχει κίνδυνος να πέσει.
4. την υπ΄αριθμ. 13255/26-6-15 αίτηση της κ. Χριστοφή Ελισάβετ, με την οποία ζητά την κοπή μιας
μποχίνιας που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Τραλλέων 18, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως
επικαλείται στην αίτησή της το δένδρο έχει ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και οι ρίζες του
δένδρου έχουν προχωρήσει στα θεμέλια του ακινήτου.
5. την υπ΄αριθμ. 16886/13-8-15 αίτηση της κ. Φουρνιστάκη Σταματίας, με την οποία ζητά την κοπή
μιας λεύκας, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ανθέων 22, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως
αναφέρει στην αίτησή της υπάρχει πρόβλημα υγείας.
6. την υπ΄αριθμ. 18677/16-9-15 αίτηση της κ. Μπούρα-Μανωλακάκη Αναστασίας, με την οποία
ζητά την κοπή μίας ακακίας, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μεσσήνης 44, στη Ν.
Χαλκηδόνα, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της το δένδρο είναι μεγάλης ηλικίας, έχει πέσει κλαδί
και πέφτουν τα φύλλα του.
7. την υπ΄αριθμ. 19122/23-9-15 αίτηση του κ. Πετρόπουλου Δημήτρη, με την οποία ζητά την κοπή
ενός ευκαλύπτου, ο οποίος φύεται στον κοινόχρηστο χώρο απέναντι από το Νο 19 της οδού
Θεοτοκοπούλου, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του το δένδρο είναι επικίνδυνο.
Έχοντας υπόψη:
1. την υπ΄αριθμ. 1/2003 Δασική Απαγορευτική Διάταξη
2. το υπ΄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 24 του ΔΚΚ

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Ομοφώνως Την έγκριση των αιτημάτων περί κοπής δένδρων για τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. την υπ΄αριθμ. 5464/23-3-15 αίτηση της κ. Κασιμάτη Πολυτίμη, με την οποία ζητά την κοπή μίας
ακακίας, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Χρ. Σμύρνης 6, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως
προέκυψε και από την αυτοψία, πρόκειται για ένα δένδρο ύψους περίπου 7 μέτρων, το οποίο είναι
ξερό στο μεγαλύτερο μέρος. Ο κορμός του έχει κουφώσει σε μεγάλο ποσοστό και δεν μπορεί να
ανανεωθεί ούτε με βαθύ κλάδεμα. Το δένδρο θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο.
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Ομοφώνως Την απόρριψη
1. της υπ΄αριθμ. 12674/22-6-15 αίτησης της κ. Παπανίκα Άννας, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα, ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κ. Θεοτόκου 57, Ν. Φιλαδέλφεια,
διότι πρόκειται για ένα υγιή βραχυχήτωνα ύψους περίπου 10 μέτρων, ο οποίος κατά την αυτοψία,
δεν παρουσίαζε καμία κλίση ή επικινδυνότητα. Θα εισηγηθούμε στην Τεχνική Υπηρεσία την
αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
2. της υπ΄αριθμ.13234/26-6-15 αίτησης του κ. Δούλου Σπυρίδωνα, με την οποία ζητά την κοπή ενός
πεύκου που φύεται επί του πεζοδρομίου της λεωφόρου Δεκελείας 53, Ν. Χαλκηδόνα. Πρόκειται για
ένα πεύκο ύψους περίπου 10 μέτρων και περίμετρο κορμού 0,60 μέτρων. Παρουσιάζει πράγματι
κλίση ως προς το οδόστρωμα, το δένδρο όμως μπορεί να αντιστηριχτεί ώστε να αρθεί η όποια
επικινδυνότητα.
3. της υπ΄αριθμ. 13255/26-6-15 αίτησης της κ. Χριστοφή Ελισάβετ, με την οποία ζητά την κοπή μιας
μποχίνιας που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Τραλλέων 18, Ν. Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για
μια μποχίνια ιδιαίτερου κάλους. Οι πλάκες του πεζοδρομίου έχουν ανασηκωθεί ελαχίστως και θα
εισηγηθούμε στην Τεχνική Υπηρεσία την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. Δεν συντρέχει κανένας
σοβαρός λόγος κοπής του δένδρου.
4. της υπ΄αριθμ. 16886/13-8-15 αίτηση της κ. Φουρνιστάκη Σταματίας, με την οποία ζητά την κοπή
μιας λεύκας, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ανθέων 22, Ν. Φιλαδέλφεια. Πρόκειται
για μια λεύκα ύψους περίπου 10 μέτρων, η οποία έχει κλαδευτεί και έχει περιοριστεί σημαντικά η
κόμης της και ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας σοβαρός λόγος κοπής του δένδρου.
5. της υπ΄αριθμ. 18677/16-9-15 αίτηση της κ. Μπούρα-Μανωλακάκη Αναστασίας, με την οποία
ζητά την κοπή μίας ακακίας, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μεσσήνης 44, στη Ν.
Χαλκηδόνα,. Από την αυτοψία προέκυψε πως πρόκειται για μια ακακία κωνσταντινουπόλεως, με
ύψος κορμού περίπου 8 μέτρα. Δεν παρατηρείται ανύψωση των πλακών του πεζοδρομίου. Η
Υπηρεσία πρασίνου θα προβεί σε βαθύ κλάδεμα του δένδρου προκειμένου να ανανεωθεί η κόμη
του.
6. της υπ΄αριθμ. 19122/23-9-15 αίτησης του κ. Πετρόπουλου Δημήτρη, με την οποία ζητά την κοπή
ενός ευκαλύπτου, ο οποίος φύεται στον κοινόχρηστο χώρο απέναντι από το Νο 19 της οδού
Θεοτοκοπούλου, Ν. Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για έναν ευκάλυπτο ύψους περίπου 12 μέτρων με
περίμετρο κορμού 0,80 μέτρα, ο οποίος δεν παρουσιάζει καμία επικίνδυνη κλίση. Η Υπηρεσία θα
προβεί στο κλάδεμα του δένδρου για να αρθεί η όποια επικινδυνότητα.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
 το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
 το υπ.αρ.3/2015 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. 5464/23-3-15 αίτηση της κ. Κασιμάτη Πολυτίμης, με την οποία ζητά την κοπή μίας
ακακίας, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Χρ. Σμύρνης 6, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως
προέκυψε και από την αυτοψία, πρόκειται για ένα δένδρο ύψους περίπου 7 μέτρων, το οποίο είναι
ξερό στο μεγαλύτερο μέρος. Ο κορμός του έχει κουφώσει σε μεγάλο ποσοστό και δεν μπορεί να
ανανεωθεί ούτε με βαθύ κλάδεμα. Το δένδρο θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο.
Απορρίπτει, σύμφωνα με την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής
δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων :

1. την υπ΄αριθμ. 12674/22-6-15 αίτηση της κ. Παπανίκα Άννας, με την οποία ζητά την κοπή ενός
βραχυχήτωνα, ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Κ. Θεοτόκου 57, Ν. Φιλαδέλφεια,
διότι πρόκειται για ένα υγιή βραχυχήτωνα ύψους περίπου 10 μέτρων, ο οποίος κατά την αυτοψία,
δεν παρουσίαζε καμία κλίση ή επικινδυνότητα. Θα εισηγηθούμε στην Τεχνική Υπηρεσία την
αποκατάσταση του πεζοδρομίου.
2. την υπ΄αριθμ.13234/26-6-15 αίτηση του κ. Δούλου Σπυρίδωνα, με την οποία ζητά την κοπή ενός
πεύκου που φύεται επί του πεζοδρομίου της λεωφόρου Δεκελείας 53, Ν. Χαλκηδόνα. Πρόκειται για
ένα πεύκο ύψους περίπου 10 μέτρων και περίμετρο κορμού 0,60 μέτρων. Παρουσιάζει πράγματι
κλίση ως προς το οδόστρωμα, το δένδρο όμως μπορεί να αντιστηριχτεί ώστε να αρθεί η όποια
επικινδυνότητα.
3. την υπ΄αριθμ. 13255/26-6-15 αίτηση της κ. Χριστοφή Ελισάβετ, με την οποία ζητά την κοπή μιας
μποχίνιας που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Τραλλέων 18, Ν. Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για
μια μποχίνια ιδιαίτερου κάλους. Οι πλάκες του πεζοδρομίου έχουν ανασηκωθεί ελαχίστως και θα
εισηγηθούμε στην Τεχνική Υπηρεσία την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. Δεν συντρέχει κανένας
σοβαρός λόγος κοπής του δένδρου.
4. την υπ΄αριθμ. 16886/13-8-15 αίτηση της κ. Φουρνιστάκη Σταματίας, με την οποία ζητά την κοπή
μιας λεύκας, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ανθέων 22, Ν. Φιλαδέλφεια. Πρόκειται
για μια λεύκα ύψους περίπου 10 μέτρων, η οποία έχει κλαδευτεί και έχει περιοριστεί σημαντικά η
κόμης της και ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας σοβαρός λόγος κοπής του δένδρου.
5. την υπ΄αριθμ. 18677/16-9-15 αίτηση της κ. Μπούρα-Μανωλακάκη Αναστασίας, με την οποία
ζητά την κοπή μίας ακακίας, η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μεσσήνης 44, στη Ν.
Χαλκηδόνα,. Από την αυτοψία προέκυψε πως πρόκειται για μια ακακία κωνσταντινουπόλεως, με
ύψος κορμού περίπου 8 μέτρα. Δεν παρατηρείται ανύψωση των πλακών του πεζοδρομίου. Η
Υπηρεσία πρασίνου θα προβεί σε βαθύ κλάδεμα του δένδρου προκειμένου να ανανεωθεί η κόμη
του.
6. την υπ΄αριθμ. 19122/23-9-15 αίτηση του κ. Πετρόπουλου Δημήτρη, με την οποία ζητά την κοπή
ενός ευκαλύπτου, ο οποίος φύεται στον κοινόχρηστο χώρο απέναντι από το Νο 19 της οδού
Θεοτοκοπούλου, Ν. Φιλαδέλφεια. Πρόκειται για έναν ευκάλυπτο ύψους περίπου 12 μέτρων με
περίμετρο κορμού 0,80 μέτρα, ο οποίος δεν παρουσιάζει καμία επικίνδυνη κλίση. Η Υπηρεσία θα
προβεί στο κλάδεμα του δένδρου για να αρθεί η όποια επικινδυνότητα.
και καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαμπόκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δούλος Ορέστης
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Ανδρέου Χριστίνα
Χαραμαρά Γεωργία

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.20134/08.10.2015 έγγραφο του Τμήματος Πρασίνου (επισυναπτόμενο από το
πρακτικό 3/2015 και φωτογραφίες)

