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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων εντός κοινοχρήστων 
χώρων του Δήμου, βάσει της αριθ. 62/2014  απόφασης-εισήγησης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
15.10.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
17328/10-10-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 21/2014) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Γραμματέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ (σε αντικατάσταση του 

απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου). 
 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 179/2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17917/20-10-2014 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου και 
Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 15.10.2014 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 16/2014 του Δ.Σ. 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 

 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Πλάτανος  Ελευθέριος  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Αγαγιώτου  Βασιλική  

Ανανιάδης  Νικόλαος  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ  

Παπαλουκά  Ευτυχία  

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Αντωνόπουλος  Δημήτριος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Δούλος  Ορέστης  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  
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Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα  

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Αράπογλου  Γεώργιος  

Κανταρέλης  Δημήτριος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

Κουτσάκης  Μιχαήλ  

Σιώρης  Νικόλαος  

Γκούμα  Δανάη-Εύα  

 
 
    
Σημειώνεται ότι  από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα  η Αναπληρώτρια  Πρόεδρος του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ 

ήταν παρών ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. 

Γεώργιος Κατερίνης. 

 

 Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο, 15ο και μετά τηρήθηκε η 

σειρά των θεμάτων, όπως είχαν εγγραφεί στην Η.Δ..  

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ., επανήλθε κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος Ε.Η.Δ. 

και αποχώρησε οριστικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία 

επί του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Α.Αναγνώστου και ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησαν από την Συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

  Η κα Γ.Χαραμαρά αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 1ου σκέλους του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και τις δύο 

ψηφοφορίες επί των δύο σκελών του 11ου θέματος της Η.Δ.. 
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 Ο κ. Δ.Αντωνόπουλος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 12ου θέματος της Η.Δ.. 

 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ.  Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 4ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

4ο  ΘΕΜΑ  Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 13644/24-7-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και την υπ΄αρ. 62/2014 διαβιβασθείσα 
Απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 62/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
   
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 
Σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 την υπ΄ 
αριθμ. 62/2014 απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ληφθείσα κατά τη 
συνεδρίαση της 2/07/2014, που αφορά  «Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων 
εντός κοινοχρήστων χώρων», για ενημέρωσή σας. 

 
                                                                                             

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 συνεδρίασης 
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της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης: 62/2014 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

« Λήψη απόφασης για την κοπή 
δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων » 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 & 
Αγίων Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήμερα την 02 του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ μετά την υπ΄ αριθ. 11646/26-06-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κουτσάκη Μιχαήλ, που επιδόθηκε νομότυπα 
σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, παρισταμένης ως γραμματέα της 
τακτικής υπαλλήλου του Δήμου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης με βαθμό Δ΄. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε να παρευρεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, ο κος Τομπούλογλου Ιωάννης, στη θέση του κου Γραμμένου 
Σπυρίδωνα, ο οποίος, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 10249/05-06-2014 έγγραφο, 
ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κουτσάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος                                1) Κόντος Σταύρος 
2) Καραβίας Γεώργιος                                                  2) Τομπούλογλου Ιωάννης 
3) Χατζηδάκη Μαρία                                                    3) Γκούμα Δανάη-Εύα 
4) Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη                     4) Παΐδας Αδαμάντιος                 
5) Τάφας Ηλίας 
 

      Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο κος Τσέπας Πέτρος, ιδιοκτήτης του 
καταστήματος «CHILL OUT», ο οποίος κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το 19ο 
θέμα της Η.Δ. 

 
 Κατά τη συνεδρίαση τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 19ο, 1ο, 2ο, 
3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο.  
 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και εισηγούμενος το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε: 
 
 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου με το υπ΄ αριθμ.                    
7876/30-04-2014 έγγραφο της, μας διαβίβασε το υπ΄ αρ. 02/2014 Πρακτικό-Εκθεση 
της Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά. 

Το υπ΄ αρ. 02/2014 Πρακτικό-Εκθεση της ανωτέρω Επιτροπής έχει ως εξής: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: 14/4/14 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2014 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Σήμερα, 14 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., συνήλθε στα Γραφεία 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, η Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων κοπής 
δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων, 

1) Χατζηδάκη Μαρία, τακτικό μέλος, Πρόεδρος.  

2) Γκοντόρα Αγγελική, τακτικό μέλος. 

3) Ξυπνητού Καλλιόπη, τακτικό μέλος. 

που ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 375/2013 απόφαση Δημάρχου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα. Χατζηδάκη Μαρία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
με θέμα την αξιολόγηση των υποβληθέντων περιπτώσεων κοπής δέντρου. 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα. Χατζηδάκη Μαρία θέτει προς αξιολόγηση υπόψη της 
Επιτροπής τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών και εισηγείται τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης: 

1. την υπ΄αριθμ. 16984/5-12-13 αίτηση του κ. Μαραγκουδάκη Μιχαήλ με 
την οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας ( Populus ) και ενός αϊλανθου ( 
Ailanthus) τα οποία φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού Γ. Παπανδρέου 
στον αριθμό 49, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του τα 
δένδρα έχουν σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και λόγω μεγέθους 
φοβάται μη πέσουν. 

2. την υπ΄αριθμ. 17186/10-12-13 αίτηση της κ. Παντελιά Μαργαρίτας με 
την οποία ζητά την κοπή δύο ατόμων λεύκας (Populus ) οι οποίες φύονται 
επί του πεζοδρομίου της οδού Τραλλέων στο αριθμό 17, Ν. Φιλαδέλφεια, 
λόγω αλλεργίας του παιδιού της στη γύρη της λεύκας . 

3. την υπ΄αριθμ.738/17-1-14 αίτηση του κ. Λουκιδέλη Στυλιανού, με την 
οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου (Eucalyptous ) ο οποίος φύεται επί 
του πεζοδρομίου της οδού Φωκών στον αριθμό 3, Ν. Φιλαδέλφεια, 
λόγω μεγέθους και επειδή δημιουργεί πρόβλημα στην αποχέτευση.  

4. την υπ΄αριθμ. 1029/22-1-14 της κ. Ντουμάνη Θεώνη, με την οποία ζητά 
την κοπή μιας λεύκας ( Populus ) η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου της 
οδού Μαγνησίας στον αριθμό 4, διότι είναι σάπιο και υπάρχει κίνδυνος να 
αποκόπτονται κομμάτια του δένδρου. 

5. την υπ΄αριθμ. 2500/17-2-14 του κ. Κορρέ Κωνσταντίνου, με την οποία 
ζητά την κοπή ενός φοίνικα, ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού 
Θεοτοκοπούλου στον αριθμό 17, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως μας 
ενημέρωσε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ισχυρίζεται πως ο φοίνικας έχει 
σηκώσει τη μάντρα και δεν κλείνει η πόρτα της αυλής του. 

6. την υπ΄αριθμ. 4101/13-3-14 αίτηση της κ. Παντελοπούλου, με την οποία 
ζητά την κοπή δύο ατόμων λεύκας (Populus ), που φύονται επί του 
πεζοδρομίου της οδού Μαιάνδρου 115, Ν. Φιλαδέλφεια, οι οποίες έχουν 
ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και έχουν κλίση προς το παρακείμενο 
ακίνητο. 

 
 

Επί των ως άνω περιπτώσεων διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν 
φωτογραφίες οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος 
πρακτικού. 
Η Επιτροπή, κατόπιν μελέτης των ως άνω αιτημάτων, κρίνει ότι εμπίπτουν στο 
αντικείμενο των εργασιών της. 
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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. 16984/5-12-13 αίτηση του κ. Μαραγκουδάκη Μιχαήλ 
με την οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας ( Populus ) και ενός αϊλανθου 
( Ailanthus ) τα οποία φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού Γ. 
Παπανδρέου στον αριθμό 49, Ν. Φιλαδέλφεια, εγκρίνουμε την κοπή 
του αΐλανθου, διότι πράγματι έχει σηκώσει τις πλάκες πεζοδρομίου σε 
επικίνδυνο σημείο, σαν είδος ο αΐλανθος αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα, 
δημιουργεί σοβαρές βλάβες σε υφιστάμενες κατασκευές, είναι είδος 
επεκτατικό. Όσο αφορά τη λεύκα το τμήμα συντήρησης πρασίνου θα 
προβεί σε κλάδευμα αυτής προκειμένου να περιοριστεί το μέγεθός της.  

2. την υπ΄αριθμ. 17186/10-12-13 αίτηση της κ. Παντελιά Μαργαρίτας 
με την οποία ζητά την κοπή δύο ατόμων λεύκας ( Populus ) οι οποίες 
φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού Τραλλέων στο αριθμό 17, Ν. 
Φιλαδέλφεια, εγκρίνουμε την κοπή της μίας εκ των δύο ατόμων λεύκας η 
οποία έχει αρχίσει και σαπίζει. Οι δύο λεύκες έχουν ήδη κλαδευτεί από το 
τμήμα Συντήρησης Πρασίνου. 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Ομοφώνως Την απόρριψη 
 

1. της υπ΄αριθμ.738/17-1-14 αίτησης του κ. Λουκιδέλη Στυλιανού, με 
την οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου ( Eucalyptous ) ο οποίος 
φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Φωκών στον αριθμό 3, Ν. 
Φιλαδέλφεια, προτείνεται κλάδεμα του δένδρου για περιορισμό της 
κόμης. 

2. της υπ΄αριθμ. 1029/22-1-14 της κ. Ντουμάνη Θεώνη, με την 
οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας ( Populus ) η οποία φύεται επί του 
πεζοδρομίου της οδού Μαγνησίας στον αριθμό 4, προτείνεται 
αυστηρό κλάδεμα του δένδρου για περιορισμό της κόμης του και 
ανανέωση αυτής.  

3. της υπ΄αριθμ. 2500/17-2-14 του κ. Κορρέ Κωνσταντίνου, με την 
οποία ζητά την κοπή ενός φοίνικα, ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου 
της οδού Θεοτοκοπούλου στον αριθμό 17, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι 
όπως προέκυψε από την αυτοψία ο φοίνικας δεν παρουσιάζει κανένα 
λόγο κοπής. 



 8 

4. της υπ΄αριθμ. 4101/13-3-14 αίτηση της κ. Παντελοπούλου, με την 
οποία ζητά την κοπή δύο ατόμων λεύκας ( Populus ), αναφέρουμε ότι 
η κ. Παντελοπούλου είχε αιτηθεί ξανά για την κοπή των εν λόγω 
δένδρων ( με την υπ΄αριθμ. 13405/2-12-11 αίτησή της ) η οποία και 
είχε απορριφθεί με το υπ΄αριθμ. 1/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Εν 
συνεχεία οι λεύκες είχαν κλαδευτεί και θα κλαδευτούν και πάλι για 
περιορισμό της κόμης τους.  

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
  
 Γκοντόρα Αγγελική 
  

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
 Ξυπνητού Καλλιόπη 

 
Επί των ως άνω περιπτώσεων διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν 
φωτογραφίες οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος 
πρακτικού. 
Η Επιτροπή, κατόπιν μελέτης των ως άνω αιτημάτων, κρίνει ότι εμπίπτουν στο 
αντικείμενο των εργασιών της. 
 
Έχοντας υπόψη: 
9. την υπ΄αριθμ. 1/2003 Δασική Απαγορευτική Διάταξη 
10. το υπ΄αριθμ.6549/1310/22-7-03 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης 

Πολεοδομίας Νομαρχίας Αθηνών 
11. τη διάταξη του άρθρου 40 παρ.2 του Ν. 1337/1983 
12. τα άρθρ4α 967-968 του Αστικού Κώδικα 
13. το άρθρο 19 του Ν. 1577/1985 ( ΓΟΚ ) 
14. το άρθρο 24 της Υ.Α. 3046/304/89 ΠΕΧΩΔΕ 
15. το άρθρο 5 παρ. 2,3 του Ν.1979 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 
16. το άρθρο 24 του ΔΚΚ 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Ομοφώνως Την έγκριση 

 
των αιτημάτων περί κοπής δένδρων για τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 

1. την υπ΄αριθμ. 16984/5-12-13 αίτηση του κ. Μαραγκουδάκη 
Μιχαήλ με την οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας ( Populus ) και 
ενός αϊλανθου ( Ailanthus ) τα οποία φύονται επί του πεζοδρομίου 
της οδού Γ. Παπανδρέου στον αριθμό 49, Ν. Φιλαδέλφεια, 
εγκρίνουμε την κοπή του αΐλανθου, διότι πράγματι έχει σηκώσει τις 
πλάκες πεζοδρομίου σε επικίνδυνο σημείο, σαν είδος ο αΐλανθος 
αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα, δημιουργεί σοβαρές βλάβες σε 
υφιστάμενες κατασκευές, είναι είδος επεκτατικό. Όσο αφορά τη λεύκα 
το τμήμα συντήρησης πρασίνου θα προβεί σε κλάδευμα αυτής 
προκειμένου να περιοριστεί το μέγεθός της.  

2. την υπ΄αριθμ. 17186/10-12-13 αίτηση της κ. Παντελιά 
Μαργαρίτας με την οποία ζητά την κοπή δύο ατόμων λεύκας ( 
Populus ) οι οποίες φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού 
Τραλλέων στο αριθμό 17, Ν. Φιλαδέλφεια, εγκρίνουμε την κοπή 
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της μίας εκ των δύο ατόμων λεύκας η οποία έχει αρχίσει και σαπίζει. Οι 
δύο λεύκες έχουν ήδη κλαδευτεί από το τμήμα Συντήρησης Πρασίνου. 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Ομοφώνως Την απόρριψη 
 

1. της υπ΄αριθμ.738/17-1-14 αίτησης του κ. Λουκιδέλη Στυλιανού, με 
την οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου ( Eucalyptous ) ο οποίος 
φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Φωκών στον αριθμό 3, Ν. 
Φιλαδέλφεια, προτείνεται κλάδεμα του δένδρου για περιορισμό της 
κόμης. 

2. της υπ΄αριθμ. 1029/22-1-14 της κ. Ντουμάνη Θεώνη, με την 
οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας ( Populus ) η οποία φύεται επί του 
πεζοδρομίου της οδού Μαγνησίας στον αριθμό 4, προτείνεται 
αυστηρό κλάδεμα του δένδρου για περιορισμό της κόμης του και 
ανανέωση αυτής.  

3. της υπ΄αριθμ. 2500/17-2-14 του κ. Κορρέ Κωνσταντίνου, με την 
οποία ζητά την κοπή ενός φοίνικα, ο οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου 
της οδού Θεοτοκοπούλου στον αριθμό 17, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι 
όπως προέκυψε από την αυτοψία ο φοίνικας δεν παρουσιάζει κανένα 
λόγο κοπής. 

4. της υπ΄αριθμ. 4101/13-3-14 αίτηση της κ. Παντελοπούλου, με την 
οποία ζητά την κοπή δύο ατόμων λεύκας ( Populus ), αναφέρουμε ότι 
η κ. Παντελοπούλου είχε αιτηθεί ξανά για την κοπή των εν λόγω 
δένδρων ( με την υπ΄αριθμ. 13405/2-12-11 αίτησή της ) η οποία και 
είχε απορριφθεί με το υπ΄αριθμ. 1/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Εν 
συνεχεία οι λεύκες είχαν κλαδευτεί και θα κλαδευτούν και πάλι για 
περιορισμό της κόμης τους.  

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
  
  
 Γκοντόρα Αγγελική 
  

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
 Ξυπνητού Καλλιόπη 
  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης. 

 
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. 02/2014 Πρακτικό-Εκθεση της Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων 

κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων με τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες 
- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  
- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το υπ΄ αρ. 02/2014 Πρακτικό-Εκθεση της Επιτροπής εξέτασης 
αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων ως εισάγεται.  

Στη συνέχεια η Ε.Π.Ζ., και μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από την 
Δημοτική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας, παραπέμπει το θέμα για συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 του                 
Ν. 3852/2010. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2014 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου δήλωσε ότι απέχει, δεδομένου ότι, αν και μέλος της 
Ε.Π.Ζ., δεν έλαβε πρόσκληση, ούτε ενημερώθηκε για τη Συνεδρίαση. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
με την αριθ. 62/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ. σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 

 Κατά της εισήγησης του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται ο Δημ. Σύμβουλος κ. 
Ι.Τομπούλογλου, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία. 

 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 5 και 73 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 

 Την αριθ. 62/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
 Την αριθ. 73/2014 απόφαση-διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου Δημ. 

Κοινότητας Ν.Φιλ/φειας 

 Το αριθ. 2/2014 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής με τις αναφερόμενες σε 
αυτό διατάξεις 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(27 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) 
 
 
Εγκρίνει την αριθ. 62/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το αριθ. 

2/2014 Πρακτικό-Εισήγηση της αρμόδιας για τη μελέτη περιπτώσεων κοπής 
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δένδρων εντός των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Επιτροπής και ειδικότερα 

αποφασίζει :  

 
Την έγκριση 

 
των αιτημάτων περί κοπής δένδρων για τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 

1. Της υπ΄αριθμ. 16984/5-12-13 αίτησης του κ. Μαραγκουδάκη 
Μιχαήλ με την οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας ( Populus ) και 
ενός αϊλανθου ( Ailanthus ) τα οποία φύονται επί του πεζοδρομίου 
της οδού Γ. Παπανδρέου στον αριθμό 49, Ν. Φιλαδέλφεια, 
εγκρίνεται η κοπή του αΐλανθου, διότι πράγματι έχει σηκώσει τις 
πλάκες πεζοδρομίου σε επικίνδυνο σημείο, σαν είδος ο αΐλανθος 
αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα, δημιουργεί σοβαρές βλάβες σε 
υφιστάμενες κατασκευές, είναι είδος επεκτατικό. Όσο αφορά τη λεύκα 
το τμήμα συντήρησης πρασίνου θα προβεί σε κλάδευμα αυτής 
προκειμένου να περιοριστεί το μέγεθός της.  

2. Της υπ΄αριθμ. 17186/10-12-13 αίτησης της κ. Παντελιά 
Μαργαρίτας με την οποία ζητά την κοπή δύο ατόμων λεύκας ( 
Populus ) οι οποίες φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού 
Τραλλέων στο αριθμό 17, Ν. Φιλαδέλφεια, εγκρίνεται η κοπή της 
μίας εκ των δύο ατόμων λεύκας η οποία έχει αρχίσει και σαπίζει. Οι 
δύο λεύκες έχουν ήδη κλαδευτεί από το τμήμα Συντήρησης Πρασίνου. 

 
Την απόρριψη 

 
1. Της υπ΄αριθμ.738/17-1-14 αίτησης του κ. Λουκιδέλη Στυλιανού, 

με την οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου ( Eucalyptous ) ο 
οποίος φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Φωκών στον αριθμό 3, 
Ν. Φιλαδέλφεια, προτείνεται κλάδεμα του δένδρου για περιορισμό της 
κόμης. 

2. Της υπ΄αριθμ. 1029/22-1-14 αίτησης της κ. Ντουμάνη Θεώνη, με 
την οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας ( Populus ) η οποία φύεται επί 
του πεζοδρομίου της οδού Μαγνησίας στον αριθμό 4, προτείνεται 
αυστηρό κλάδεμα του δένδρου για περιορισμό της κόμης του και 
ανανέωση αυτής.  

3. Της υπ΄αριθμ. 2500/17-2-14 αίτησης του κ. Κορρέ Κωνσταντίνου, 
με την οποία ζητά την κοπή ενός φοίνικα, ο οποίος φύεται επί του 
πεζοδρομίου της οδού Θεοτοκοπούλου στον αριθμό 17, Ν. 
Φιλαδέλφεια, διότι όπως προέκυψε από την αυτοψία ο φοίνικας δεν 
παρουσιάζει κανένα λόγο κοπής. 

4. Της υπ΄αριθμ. 4101/13-3-14 αίτησης της κ. Παντελοπούλου, με 
την οποία ζητά την κοπή δύο ατόμων λεύκας ( Populus ), αναφέρουμε 
ότι η κ. Παντελοπούλου είχε αιτηθεί ξανά για την κοπή των εν λόγω 
δένδρων ( με την υπ΄αριθμ. 13405/2-12-11 αίτησή της ) η οποία και 
είχε απορριφθεί με το υπ΄αριθμ. 1/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Εν 
συνεχεία οι λεύκες είχαν κλαδευτεί και θα κλαδευτούν και πάλι για 
περιορισμό της κόμης τους.  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   179/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Αντωνόπουλος  Δημήτριος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Δούλος  Ορέστης 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραμαρά  Γεωργία 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου  Χριστίνα 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Αράπογλου  Γεώργιος 

Κανταρέλης  Δημήτριος 

Κόντος  Απόστολος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
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Εσωτερική Διανομή :  
 

- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. και Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. κ. Ι.Καλαμπόκη 
- Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων 

του Δήμου           
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




