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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης: 1/2015 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

« 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 17 του µηνός Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00 π.µ µετά την υπ΄ αριθ. 2532/11-02-2015 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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 Στη συνεδρίαση κλήθηκε η κα Χαραµαρά Γεωργία, 
αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, διότι το 
τακτικό µέλος κα Ανδρέου Χριστίνα δήλωσε προφορικά, µετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία, ότι δεν µπορεί να παρευρίσκεται στη 
συνεδρίαση. 

 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) 

µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Καλαµπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος       1) Γεωργαµλής Λύσανδρος          
2) ∆ούλος Ορέστης                              2) Παπανικολάου Νικόλαος 
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος                  3) Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
4) Ρόκου Χαρίκλεια                      
5) Χαραµαρά Γεωργία 
6) Γαλαζούλα Αλίκη 

       
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
 
 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου µε το υπ΄ αριθµ.                    
22564/23-12-2014 έγγραφο της, µας διαβίβασε το υπ΄ αρ. 04/2014 
Πρακτικό-Έκθεση της Επιτροπής εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων 
εντός κοινοχρήστων χώρων, προκειµένου να γνωµοδοτήσουµε 
σχετικά. 

Το υπ΄ αρ. 04/2014 Πρακτικό-Έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής 
έχει ως εξής: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ: 16/12/14 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2014 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Σήµερα, 16 ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11 π.µ., 
συνήλθε στα Γραφεία του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, η 
Επιτροπή εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων 
χώρων, 
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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.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Ανανιάδης κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης µε θέµα την αξιολόγηση των υποβληθέντων 
περιπτώσεων κοπής δέντρου. 
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. 8783/13-5-14 αίτηση της κ. Καρόζη Σοφίας 
µε την οποία ζητά την κοπή ενός βραχυχήτωνα 
(Brachychiton) ο οποίος φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού 
Ανατολικής Θράκης στον αριθµό 12, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι 
όπως αναφέρει στην αίτησή της εκτιµά πως οι ρίζες του δένδρου 
είναι επικίνδυνες για τα θεµέλια του σπιτιού της.  

2. την υπ΄αριθµ. 13322/18-7-14 αίτηση της κ. Μπόβη 
Κυριακής µε την οποία ζητά την κοπή ενός πλατάνου 
(Platanus) και µίας καρυδιάς ( Juglans ) τα οποία φύονται 
επί του πεζοδροµίου της οδού Ικονίου στον αριθµό 6, Ν. 
Φιλαδέλφεια, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της τα δένδρα 
γειτνιάζουν µε τα θεµέλια του ακινήτου, υπάρχουν φθορές στο 
πεζοδρόµιο και εκτιµά πως υπάρχει κίνδυνος λόγω µεγέθους 
των δένδρων. 

3. την υπ΄αριθµ. 15353/5-9-14 αίτηση της κ. Ελένης Γκότση 
µε την οποία ζητά την κοπή ενός κυπαρισσοειδούς το οποίο 
φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Φλωρίνης στον αριθµό 
46, στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα της Ν. Φιλαδέλφειας, διότι όπως 
αναφέρει στην αίτησή της έχει κλίση και εκτιµά πως υπάρχει 
κίνδυνος να πέσει.  

4. την υπ΄αριθµ. 19540/13-11-14 αίτηση του κ. Χρήστου 
Σουλιώτη, µε την οποία ζητά την κοπή δύο ατόµων 
βραχυχήτωνα ( Brachychiton ) , οι οποίοι φύονται επί του 
πεζοδροµίου της οδού Καβαδέλα στον αριθµό 4, στο 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα της Φιλαδέλφειας, διότι όπως αναφέρει 
στην αίτησή του υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης της µάντρας 
του ακινήτου του. Συνηµµένα καταθέτει και τεχνική περιγραφή, 
των φθορών που υπάρχουν τόσο στο πεζοδρόµιο όσο και στην 
µάντρα, υπογεγραµµένη από Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 

Επί των ως άνω περιπτώσεων διενεργήθηκε αυτοψία και 
ελήφθησαν φωτογραφίες οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
κοµµάτι του παρόντος πρακτικού. 
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Η Επιτροπή, κατόπιν µελέτης των ως άνω αιτηµάτων, κρίνει ότι 
εµπίπτουν στο αντικείµενο των εργασιών της. 
 
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 

 
του αιτήµατος περί κοπής δένδρου για την κάτωθι περίπτωση: 
 

1. την υπ΄αριθµ. 19540/13-11-14 αίτηση του κ. Χρήστου 
Σουλιώτη, µε την οποία ζητά την κοπή δύο ατόµων 
βραχυχήτωνα ( Brachychiton ) , οι οποίοι φύονται επί 
του πεζοδροµίου της οδού Καβαδέλα στον αριθµό 4, στο 
∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα της Φιλαδέλφειας. Από την αυτοψία 
προέκυψε πως στο εν λόγω σηµείο φύεται ένας 
βραχυχήτωνας ύψους περίπου 12 µέτρων και ένας 
βραχυχήτωνας ύψους περίπου 6 µέτρων. Από την ανάπτυξη 
της βάσης του κορµού ( λαιµός ) του πρώτου δένδρου 
έχουν ανασηκωθεί σηµαντικά οι πλάκες του πεζοδροµίου 
και οι ρηγµατώσεις στη µάντρα του περιβάλλοντος χώρου 
του ακινήτου είναι εκτεταµένες και εµφανείς, όπως 
αναφέρει και η τεχνική περιγραφή του Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού. Ως εκ τούτου εισηγούµαστε την κοπή το 
βραχυχήτωνα µε ύψος 12 µέτρα και τη διατήρηση του 
δεύτερου δένδρου, το οποίο λόγω µικρότερου µεγέθους δεν 
προκαλεί έως σήµερα καµία µηχανική βλάβη στις 
υφιστάµενες κατασκευές.  

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Οµοφώνως Την απόρριψη 
 

1. της υπ΄αριθµ. 8783/13-5-14 αίτησης της κ. Καρόζη 
Σοφίας µε την οποία ζητά την κοπή ενός βραχυχήτωνα 
(Brachychiton) ο οποίος φύεται επί του πεζοδροµίου της 
οδού Ανατολικής Θράκης στον αριθµό 12,                
Ν. Φιλαδέλφεια. Από την αυτοψία δεν προέκυψε λόγος 
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κοπής του δένδρου. Πράγµατι έχει ανασηκώσει τις πλάκες 
του πεζοδροµίου, οπότε θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση 
του πεζοδροµίου και να µεγαλώσει ο λάκκος φύτευσης. 

2. της υπ΄αριθµ. 13322/18-7-14 αίτησης της κ. Μπόβη 
Κυριακής µε την οποία ζητά την κοπή ενός πλατάνου 
(Platanus) και µίας καρυδιάς (Juglans ) τα οποία 
φύονται επί του πεζοδροµίου της οδού Ικονίου στον 
αριθµό 6, Ν. Φιλαδέλφεια. Με την υπ΄αριθµ. 3484/20-
3-13 αίτηση είχε αιτηθεί και παλαιότερα την κοπή του 
πλατάνου. Το αίτηµα απορρίφθηκε σύµφωνα µε το 
υπ΄αριθµ. 1/2013 Πρακτικό της Επιτροπής και την 
υπ΄αριθµ. 20/2013 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η 
κα Μπόβη επανέρχεται µε αίτηµα κοπής του πλατάνου και 
της καρυδιάς. Με το υπ΄αριθµ. 13322/22-7-14, η ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ενηµέρωσε την 
ενδιαφερόµενη πως θα εξεταστεί εκ νέου το αίτηµά της 
και της ζητήθηκε να προσκοµίσει έκθεση µηχανικού που 
να βεβαιώνει πως υπάρχουν µηχανικές βλάβες στη 
θεµελίωση του ακινήτου από το ριζικό σύστηµα των 
δένδρων. Έως σήµερα δεν έχει προσκοµίσει σχετική 
έκθεση. Μετά από τον µακροσκοπικό έλεγχο που 
διενεργήθηκε εκ νέου, δεν προκύπτουν λόγοι κοπής των 
δύο δένδρων. Προτείνεται το µερικό κλάδεµα αυτών, από 
το Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου, για περιορισµό της 
κόµης τους. 

3. της υπ΄αριθµ. 15353/5-9-14 αίτηση της κ. Ελένης 
Γκότση µε την οποία ζητά την κοπή ενός 
κυπαρισσοειδούς το οποίο φύεται επί του πεζοδροµίου 
της οδού Φλωρίνης στον αριθµό 46, Ν. Φιλαδέλφεια. 
Μετά την αυτοψία που διενεργήθηκε, κρίνουµε πως δεν 
υπάρχει κίνδυνος πτώσης του δένδρου κάτω από 
κανονικές συνθήκες, έχει στηριχθεί άλλωστε 
ικανοποιητικά από τους ίδιους και προτείνεται µερικό 
κλάδεµα της κόµης του από το Τµήµα Συντήρησης 
Πρασίνου. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  
  
 Γκοντόρα Αγγελική 
  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ  
 Ξυπνητού Καλλιόπη 
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για λήψη σχετικής 

απόφασης. 
Επισηµαίνεται ότι µε την υπ΄ αριθµ. 6/2015 απόφαση, το 

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας έχει 
αποφασίσει οµόφωνα, διατυπώνοντας σχετική γνώµη: 

α)  υπέρ της απόρριψης των αιτήσεων των κ.κ. Σ. Καρόζη,    
Κ. Μπόβη και Ε. Γκότση και  

    β) υπέρ της έγκρισης της αίτησης του κ. Χρ. Σουλιώτη  
 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση 
µεταξύ των µελών της Ε.Π.Ζ.  

 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να 

αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της: 
 
- την εισήγηση του κου Προέδρου 
- το υπ΄ αριθµ. 04/2014 Πρακτικό-Έκθεση της Επιτροπής 

εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων µε 
τις επισυναπτόµενες φωτογραφίες 

- την υπ΄ αριθµ. 6/2015 απόφαση του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  
- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το υπ΄ αρ. 04/2014 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 1/2015 

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 
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 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. 22564/23-12-2014 διαβιβαστικό της  
            ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
        2) Το υπ΄ αριθµ. 04/2014 Πρακτικό της Επιτροπή Εξέτασης                            
            αιτηµάτων κοπής δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων 
        3) Η υπ΄ αριθµ. 6/1933/04-02-2015 απόφαση του Γραφείου 
            Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
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