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ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης για έγκριση του υπ΄αριθµ. 1/2011 Πρακτικού της 
Επιτροπής Εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων 
– Εισήγηση της Επιτροπής προς το ∆.Σ. για τη λήψη απόφασης επί πέντε 
συγκεκριµένων περιπτώσεων»                               
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 30.03.2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 2968/24.03.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα 
∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 

 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 73 / 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3667/08.04.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 30.03.2011 
Συνεδρίασης Νο. 7/2011 του ∆.Σ. του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 32 παρόντες 
και 1 απών, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                                   
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               Γεωργαµλής Λύσσανδρος                     
Μπόβος Χαράλαµπος               
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη     
Σιµιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
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Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λ. Γεωργαµλής απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 3081/29.03.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σηµερινή συνεδρίαση λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεών του εκτός 

Αθηνών. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.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.∆.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : ------- 
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ΘΕΜΑ 7ο Η.∆. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο Θέµα της Η.∆. και µε βάσει τόσο το υπ΄αριθµ. 

2918/2.03.2011 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου όσο και το υπ΄αρ. 3/22.03.2011 Πρακτικό-Έκθεση της Επιτροπής Εξέτασης 

αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων που αφορά την εξέταση 5 

συγκεκριµένων αιτηµάτων κατοίκων του ∆ήµου µας, ανέφερε προς το Σώµα τα 

ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Η ∆/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, διαβίβασε προς το ∆.Σ. το 
παρακάτω Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός 
κοινοχρήστων χώρων προκειµένου να λάβουµε σχετική απόφαση. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2011 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Σήµερα, 22/3/2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11 π.µ., συνήλθε στα Γραφεία του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, η Επιτροπή εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων 
εντός κοινοχρήστων χώρων, αποτελούµενη από τους κ.κ.  

1) Κουτσάκη Μιχαήλ, τακτικό µέλος, Αντιδήµαρχος Πρασίνου, Πρόεδρος.  

2) Γκοντόρα Αγγελική, τακτικό µέλος, Γεωπόνος, Υπάλληλος της ∆/νσης 

Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

3) Μανή Παναγιώτη, τακτικό µέλος, Μηχανικός, Υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

που ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 19/2011 απόφαση ∆.Σ. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
ο πρώτος και µε την 59/2011 απόφαση ∆ηµάρχου η δεύτερξ και ο τρίτος .  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κουτσάκης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
µε θέµα την αξιολόγηση των υποβληθέντων περιπτώσεων κοπής δέντρων. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κουτσάκης Μιχαήλ θέτει προς αξιολόγηση υπόψη της 
Επιτροπής τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών και εισηγείται τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης: 

1. την υπ΄αριθµ. 14473/13-12-10 αίτηση της κ. Κυριακής Μπόβη µε την οποία 
ζητά την κοπή ενός πλατάνου που φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού 
Ικονίου στον αριθµό 6 επειδή έχει σηκώσει τις πλάκες του πεζοδροµίου και 
όπως επικαλείται στην αίτηση κινδυνεύουν τα θεµέλια του σπιτιού.  

2. την υπ΄αριθµ. 1372/11-2-11 αίτηση του κ. Γεώργιου Τσιµήνου µε την οποία 
ζητά την κοπή ενός βραχυχίτωνα που φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού 
Περικλέους 60 επειδή έχει σηκώσει τις πλάκες του πεζοδροµίου. 

3. την υπ΄αριθµ. 1904/24-2-11 αίτηση του κ. Σαρίκα Θεόδωρου µε την οποία 
ζητά την κοπή ενός πεύκου που φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού 
Περικλέους στον αριθµό 3 επειδή οι ρίζες του καταστρέφουν τον 
περιβάλλοντα χώρο του καταστήµατός του.  
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4. την υπ΄αριθµ. 2559/14-3-11 αίτηση του κ. Χρήστου Παναγιώτη µε την οποία 
ζητά την κοπή ενός βραχυχίτωνα που φύεται επί του πεζοδροµίου Σαλαµίνος 
24 και Περικλέους γωνία επειδή σύµφωνα µε την αίτηση το δένδρο έχει 
προκαλέσει υγρασία στο σπίτι, έχει σηκώσει τις πλάκες του πεζοδροµίου και 
εµποδίζει τα καλώδια της ∆ΕΗ.  

5. την από 10/1/11 τηλεφωνική αίτηση, στη Γραµµή ∆ηµότη, της κ. Γαβαλά µε 
την οποία ζητά την κοπή µιας ακακίας που φύεται επί του πεζοδροµίου της 
οδού Κρήτης στον αριθµό 6 η οποία έχει πάρει επικίνδυνη κλίση.  

 
Επί των ως άνω περιπτώσεων διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν 
φωτογραφίες οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του παρόντος 
πρακτικού. 
 
Η Επιτροπή, κατόπιν µελέτης της ως άνω αιτήσεων, 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 Κ.∆.Κ. 

 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
την έγκριση 

 
των αιτηµάτων περί κοπής δένδρων και λήψη από το ∆.Σ. απόφασης υποβολής 
φακέλου περί έκδοσης άδειας κοπής δέντρων στην αρµόδια Πολεοδοµία, στο 
Τµήµα Αδειών για τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
1. της υπ΄αριθµ. 1904/24-2-11 αίτησης του κ. Σαρίκα Θεόδωρου µε την οποία 

ζητά την κοπή ενός πεύκου που φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού 
Περικλέους 3. Από την αυτοψία προέκυψε πως ρίζες του δένδρου 
εισέρχονται προς την ιδιοκτησία , προκαλούν εκτεταµένες βλάβες και 
επικίνδυνες ανισοσταθµίες. Η εξέλιξη των βλαβών που έχουν προκληθεί δεν 
µπορεί να σταµατήσει παρά µόνο κοπή των ριζών ενέργεια που όµως 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ευστάθεια του δέντρου.  Για τους 
παραπάνω λόγους  θεωρούµε πως πρέπει το δέντρο να κοπεί.  

 
2. της από 10/1/11 τηλεφωνικής αίτησης, στη Γραµµή ∆ηµότη, της κ. Γαβαλά 

µε την οποία ζητά την κοπή µιας ακακίας που φύεται επί του πεζοδροµίου της 
οδού Κρήτης στον αριθµό 6 η οποία έχει πάρει επικίνδυνη κλίση και 
υπάρχει κίνδυνος να πέσει. Η εν λόγω ακακία όπως φαίνεται και στις 
συννηµένες φωτογραφίες έχει πολύ έντονη και επικίνδυνη κλίση.         
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
την απόρριψη 

 
1. της υπ΄αριθµ. 14473/13-12-10 αίτησης της κ. Κυριακής Μπόβη µε την 

οποία ζητά την κοπή ενός πλατάνου που φύεται επί του πεζοδροµίου της 
οδού Ικονίου στον αριθµό 6 Από την αυτοψία προέκυψε πως το δένδρο 
χρήζει κλαδέµατος καθώς και αποκατάσταση περιµετρικά της πλακόστρωσης 
και των περιθωρίων δένδρου. Θεωρούµε επίσης ότι η κοπή του εν λόγω 
δέντρου θα προκαλέσει αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή. 

 
2. της υπ΄αριθµ. 1372/11-2-11 αίτησης του κ. Γεώργιου Τσιµήνου µε την 

οποία ζητά την κοπή ενός βραχυχίτωνα που φύεται επί του πεζοδροµίου της 
οδού Περικλέους 60. Από την αυτοψία προέκυψε πως το πεζοδρόµιο έχει 
ήδη αποκατασταθεί. Το δένδρο θεωρούµε ότι δεν δηµιουργεί περαιτέρω 
πρόβληµα ενώ η κοπή του  θα προκαλέσει αλλοίωση του φυσικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή. 

 
3. την υπ΄αριθµ. 2559/14-3-11 αίτηση του κ. Χρήστου Παναγιώτη µε την 

οποία ζητά την κοπή ενός βραχυχίτωνα που φύεται επί του πεζοδροµίου 
Σαλαµίνος 24 και Περικλέους. Από την αυτοψία προέκυψε πως πρόκειται 
για ένα βραχυχίτωνα, ο οποίος λόγω της ανάπτυξης του έχει ανασηκώσει 
ελαφρώς τις πλάκες του πεζοδροµίου οπότε χρειάζεται να γίνει αποκατάσταση 
και επισκευή περιθωρίων δένδρων και πλακόστρωσης. Όπως φαίνεται και στις 
συννηµένες φωτογραφίες στο παρελθόν έχει γίνει απόπειρα ξήρανσης µέσω 
της περιµετρικής τοµής στον φλοιό του. Θεωρούµε επίσης ότι η κοπή του εν 
λόγω δέντρου θα προκαλέσει αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην 
περιοχή. 

 
 

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των παρατάξεων και διάφοροι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και υπέβαλλαν τις προτάσεις τους, 
οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης. 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, την 
εισήγηση της ∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, το σχετικό Πρακτικό της αρµόδιας 
Επιτροπής Εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων και είδε 
τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 
του Ν. 3852/2010, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(32 ΥΠΕΡ, 1 ΑΠΩΝ) 

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, το από 22.03.2011 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης αιτηµάτων κοπής 
δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων. 
   
2. Ειδικότερα εγκρίνει τα υποβληθέντα αιτήµατα περί κοπής δένδρων για τις κάτωθι 
περιπτώσεις:  
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α) της υπ΄αριθµ. 1904/24-2-11 αίτησης του κ. Σαρίκα Θεόδωρου µε την οποία ζητά 
την κοπή ενός πεύκου που φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Περικλέους 3 διότι 
από την αυτοψία προέκυψε ότι οι ρίζες του δένδρου εισέρχονται προς την ιδιοκτησία, 
προκαλούν εκτεταµένες βλάβες και επικίνδυνες ανισοσταθµίες. Η εξέλιξη των βλαβών 
που έχουν προκληθεί δεν µπορεί να σταµατήσει παρά µόνο κοπή των ριζών, ενέργεια 
που όµως ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ευστάθεια του δέντρου. Για τους 
παραπάνω λόγους, το δέντρο πρέπει να κοπεί.  
 
β) της από 10/1/11 υποβληθείσης τηλεφωνικά αίτησης, στη Γραµµή ∆ηµότη, της κ. 
Γαβαλά µε την οποία ζητά την κοπή µιας ακακίας που φύεται επί του πεζοδροµίου της 
οδού Κρήτης στον αριθµό 6 η οποία έχει πάρει επικίνδυνη κλίση και υπάρχει κίνδυνος 
να πέσει. Η εν λόγω ακακία όπως φαίνεται και στις συνηµµένες φωτογραφίες έχει 
πολύ έντονη και επικίνδυνη κλίση.         

 
Συνακόλουθα εγκρίνει και την υποβολή του σχετικού φακέλου περί εκδόσεως άδειας 
κοπής δέντρων στο Τµήµα Αδειών της αρµόδιας Πολεοδοµίας. 
 
3. Απορρίπτει τα υποβληθέντα αιτήµατα περί κοπής δέντρων για τις κάτωθι 
περιπτώσεις:  
 
α) της υπ΄αριθµ. 14473/13-12-10 αίτησης της κ. Κυριακής Μπόβη µε την οποία ζητά 
την κοπή ενός πλατάνου που φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Ικονίου στον 
αριθµό 6 διότι από την αυτοψία των αρµοδίων υπαλλήλων του ∆ήµου, προέκυψε πως 
το δένδρο χρήζει κλαδέµατος καθώς και αποκατάσταση περιµετρικά της 
πλακόστρωσης και των περιθωρίων δένδρου. Η κοπή του εν λόγω δέντρου θα 
προκαλέσει αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή.  
 
β) της υπ΄αριθµ. 1372/11-2-11 αίτησης του κ. Γεώργιου Τσιµήνου µε την οποία ζητά 
την κοπή ενός βραχυχίτωνα που φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Περικλέους 60 
διότι από την αυτοψία προέκυψε πως το πεζοδρόµιο έχει ήδη αποκατασταθεί και το 
δένδρο δεν δηµιουργεί περαιτέρω πρόβληµα, ενώ η κοπή του θα προκαλέσει 
αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή.  
 
γ) της υπ΄αριθµ. 2559/14-3-11 αίτησης του κ. Χρήστου Παναγιώτη µε την οποία 
ζητά την κοπή ενός βραχυχίτωνα που φύεται επί του πεζοδροµίου Σαλαµίνος 24 και 
Περικλέους διότι από την αυτοψία προέκυψε πως πρόκειται για ένα βραχυχίτωνα, ο 
οποίος λόγω της ανάπτυξής του έχει ανασηκώσει ελαφρώς τις πλάκες του 
πεζοδροµίου οπότε χρειάζεται να γίνει αποκατάσταση και επισκευή περιθωρίων 
δένδρων και πλακόστρωσης. Όπως φαίνεται και στις συννηµένες φωτογραφίες στο 
παρελθόν έχει γίνει απόπειρα ξήρανσης µέσω της περιµετρικής τοµής στον φλοιό 
του. Η κοπή του εν λόγω δέντρου θα προκαλέσει αλλοίωση του φυσικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή. 
 
4. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 73/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 
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Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
 

∆ερµανούτσου ∆ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 
 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                             Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
 
 
 
Κοινοποίηση:  

- ∆/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
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