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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αχαρνές, 01/04/2022 
Αρ. Πρωτ. 30898 
 
Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό 

Αριθμός Απόφασης 18η 

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 7ο 

Συνεδρίαση της 30/03/2022 

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η 

πρόσκληση:  27755/24-03-2022 

 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη) 
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Πρόεδρος 
2. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 
3. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΌΛΓΑ 
5. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1) ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
2) ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
3) ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της 
Δημοτικής  Κοινότητας Θρακομακεδόνων» 

 
Στις Αχαρνές σήμερα στις 30 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 27755/24-03-2022 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία των έξι (6) 
παρισταμένων μελών (9 μελής επιτροπή), κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Σύμφωνα των υπ’ αριθμ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 18318/13-03-2020 
(Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α/2021),  η 
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνεδριάζει δια περιφοράς, στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού 
διάδοσης του Covid-19. 

ΑΔΑ: ΨΩΩΠΩΨ8-ΔΝΩ



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 7Ο  
θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου η οποία αναφέρει τα εξής :  

«Κύριε Πρόεδρε, 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα στην Δημοτική Κοινότητα την έκφραση 

γνώμης περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής  
Κοινότητας Θρακομακεδόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 αρθρο 83 παρ. 2ζ και του Ν. 
3463/2006. 
 
 Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το με αρ. πρωτ.: 17816/20-02-2021 αίτημα της κας Λουκίας Ράπτη , η οποία ζητά την κοπή δυο 
πεύκων επί της οδού Εδέσσης 63, Ο.Τ. 105, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της: «…..έχουν 
μεγαλώσει υπερβολικά σε όγκο και βάρος, επίσης γέρνουν επικίνδυνα προς τον δρόμο, όπου 
κινείται και το τοπικό λεωφορείο, με πιθανό επακόλουθο την πτώση τους …». 

2. Το με αρ. πρωτ.: 32625/23-08-2021 αίτημα της κας Αικατερίνης Παπαδιά, η οποία ζητά την κοπή 
ενός  πεύκου και κλάδεμα των υπολοίπων επί της οδού Μακεδονίας 39, Ο.Τ.61, διότι όπως 
αναφέρει στην αίτησή της: «…..γέρνει στο πεζοδρόμιο και κλάδεμα των υπολοίπων γιατί 
μπαίνουν στο μπαλκόνι της ». 

3. Το με αρ.  πρωτ.:   33176/27-08-2021    αίτημα   της κας   ELENA BEURDELEY, η οποία ζήτα την 
κοπή δυο πεύκων επί της οδού Διδυμοτείχου 1, Ο.Τ.62,  διότι  ‘’γέρνουν και είναι επικίνδυνα να 
πέσουν…’’..  

4. Το με αρ.   πρωτ.:  32130/17.8.21 &  33026/26-08-2021 αιτήματα του κου  Απόστολου 
Παπαγιαννακόπουλου, ο οποίος ζητά την κοπή πεύκων επί της οδού Μοναστηρίου 13-15, Ο.Τ. 
102,  διότι όπως αναφέρει στην αίτηση του ‘’ βρίσκονται πλησίον του δρόμου με κλίση προς 
αυτόν…...’’. 

5. Το με αρ.   πρωτ.:   40340/05-10-2021 αίτημα του κου Δημήτριου Τουρουντζά, ο οποίος ζητά την 
κοπή ενός πεύκου επί της οδού Σελεύκου & Αντιόχου στο Ο.Τ.1,  διότι  ‘’ εκτός από την 
επικίνδυνη κλίση που έχει πάρει … έχει αρρωστήσει και ξεραθεί’’.. 

6. Το με αρ. πρωτ.:   37996/23-09-2021 αίτημα της κας Μαρίας Γκουτζομήτρου, η οποία ζητά το 
κλάδεμα δυο πεύκων επί της οδού Δημοκρίτου 16, Ο.Τ. 15,  διότι  ‘’ γέρνουν και κυρίως επειδή 
είναι κοντά στο σπίτι  και είναι επικίνδυνα σε περίπτωση πυρκαγιάς ‘’.  

7. Το με αρ.   πρωτ.:   41924/12-10-2021 αίτημα του κου Νικόλαου Ραυτόπουλου, ο οποίος ζητά την 
κοπή ενός ευκαλύπτου επί της οδού Εμμανουήλ Παππά 44, Ο.Τ.50,  διότι ΄΄τα κλαδιά του είναι 
μεγάλα και επικίνδυνα’’. 

8. Την πρόταση του Τμήματος Πρασίνου Βορείου Τομέα, με την οποία ζητά την κοπή:  Ενός 
δένδρου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ορφέως 16 στο Ο.Τ.28  και ενός δένδρου 
που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Καρατάσου 53 στο Ο.Τ. 50 , διότι φέρουν έντονη 
κλίση προς το οδόστρωμα με κίνδυνο την πτώση τους. 

9. Το με αρ.     πρωτ.:   50711/22-11-2021 αίτημα της κας Ελένη Αγγελής, η οποία ζητά την κοπή 
ενός πεύκου επί της οδού Πτολεμαίων 31 Ο.Τ. 7, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της έχει  
ανοίξει τον τοίχο περίφραξης του οικοπέδου της και επίσης πιέζει την ράγα συρόμενης πόρτας 
με αποτέλεσμα την δισλειτουργίας της. 

10. Το με αρ. πρωτ.:   46421/05-11-2021 αίτημα του κου Σίδερη Γκιόκα, ο οποίος ζητά την κοπή ενός 
πεύκου επί της οδού Μακεδονομάχων 33Β Ο.Τ. 76 το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του σπιτιού 
με αποτέλεσμα η ανάπτυξή του να έχει καταστρέψει το πεζοδρόμιο και τον τοίχο τις οικίας . 

11. Την πρόταση του Τμήματος Πρασίνου Βορείου Τομέα, με την οποία ζητά την κοπή: Ενός 
πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Μακεδονομάχων και Κομοτηνής 21 Ο.Τ. 70, διότι μετά από 
αυτοψία της υπηρεσίας κρίνεται επικίνδυνο. 

ΑΔΑ: ΨΩΩΠΩΨ8-ΔΝΩ



12. Τα με αρ. πρωτ.:   46642/8.11.2021 αίτημα του κου Χαμπάρη Θεοδώρου, ο οποίος ζητά την κοπή 
ενός δένδρου επί της οδού Δημ. Πολιορκητού 27 Ο.Τ. 10,   διότι ‘’οι ρίζες του, έχουν πειράξει τα 
θεμέλια του σπιτιού του’’. 

13. Το με αριθμ. 2-24/11/2021 πρακτικό της, η Επιτροπή κοπής δέντρων Βόρειου Τομέα  
                                                             Αποφασίζει :   

                                                            
1) Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ.: 17816/20-02-2021 αιτήματος  της κας Λουκίας Ράπτη , η 

οποία ζητά την κοπή δυο πεύκων επί της οδού Εδέσσης 63, Ο.Τ. 105, διότι γέρνουν 
επικίνδυνα προς τον δρόμο. 

2) Την ΕΓΚΡΙΣΗ   του με αρ. πρωτ.: 32625/23-08-2021 αιτήματος  της κας Αικατερίνης Παπαδιά, 
η οποία ζητά την κοπή ενός  πεύκου  επί της οδού Μακεδονίας 39, Ο.Τ.61  διότι γέρνει 
επικίνδυνα προς τον δρόμο  

3) Την  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  του με αρ.  πρωτ.:   33176/27-08-2021    αιτήματος   της κας   ELENA 
BEURDELEY, η οποία ζήτα την κοπή δυο πεύκων επί της οδού Διδυμοτείχου 1, Ο.Τ.62, αντί 
αυτού προτείνεται κλάδεμα ..  

4) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  των με αρ.   πρωτ.:  32130/17.8.21 &  33026/26-08-2021 αιτημάτων του κου  
Απόστολου Παπαγιαννακόπουλου, ο οποίος ζητά την κοπή πεύκων επί της οδού 
Μοναστηρίου 13-15, Ο.Τ. 102,  διότι βρίσκονται εντός ιδιωτικού χώρου. 

5) Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.   πρωτ.:   40340/05-10-2021 αιτήματος  του κου Δημήτριου 
Τουρουντζά, ο οποίος ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Σελεύκου & Αντιόχου στο 
Ο.Τ.1,  διότι  είναι ξερό .. 

6) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  του με αρ. πρωτ.:   37996/23-09-2021 αιτήματος της κας Μαρίας 
Γκουτζομήτρου, η οποία ζητά το κλάδεμα δυο πεύκων επί της οδού Δημοκρίτου 16, Ο.Τ. 15,  
αντί αυτού προτείνεται αυστηρό κλάδεμα. 

7) Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.   πρωτ.:   41924/12-10-2021 αιτήματος του κου Νικόλαου 
Ραυτόπουλου, ο οποίος ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου επί της οδού Εμμανουήλ Παππά 44, 
Ο.Τ.50,  διότι είναι ξερό και έχει επικίνδυνη κλίση . 

8) Την ΕΓΚΡΙΣΗ της πρότασης του Τμήματος Πρασίνου Βορείου Τομέα, το οποίο ζητά την 
κοπή:  Ενός δένδρου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ορφέως 16 στο Ο.Τ.28  και 
ενός δένδρου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Καρατάσου 53 στο Ο.Τ. 50 , διότι 
φέρουν έντονη κλίση προς το οδόστρωμα με κίνδυνο την πτώση τους.   

9) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  των με αρ.   πρωτ.:  50711/22.11.21 αιτήματος της  κας Ελένης Αγγελής η 
οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Πτολεμαίων 31, Ο.Τ.7,  αντί αυτού 
προτείνεται αυστηρό κλάδεμα. 

10) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  των με αρ.   πρωτ.:  46421/05.11.21 αιτήματος του κου Σίδερη Γκιόκα, ο 
οποίος ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Μακεδονομάχων 33Β, Ο.Τ. 76,  αντί αυτού 
προτείνεται αυστηρό κλάδεμα. 

11) Την ΕΓΚΡΙΣΗ της πρότασης του Τμήματος Πρασίνου Βορείου Τομέα, το οποίο ζητά την 
κοπή:  Ενός πεύκου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μακεδονομάχων και 
Κομοτηνής 21, Ο.Τ. 70, διότι επηρεάζει τους σωλήνες του φυσικού αερίου και κρίνεται 
επικίνδυνο.   

12) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  του με αρ. πρωτ.:   46642/8.11.2021 αιτήματος  του κου Χαμπέρη  Θεοδώρου, 
ο οποίος ζητά την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Δημ. Πολιορκητού 27 Ο.Τ. ,αντί αυτού 
προτείνεται αυστηρό κλάδεμα. 

 
      Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης» 
 

ΑΔΑ: ΨΩΩΠΩΨ8-ΔΝΩ



Επιπλέον έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 1/2022 Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Θρακομακεδόνων (Αρ.Πρωτ. 11601/08-02-2022), σύμφωνα με την οποία: 
«Εγκρίνει το υπ’αρ. 2/24-11-2011 Πρακτικό – Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων 
κοπής δέντρων Βορείου Τομέα, εντός κοινοχρήστων χώρων, ως εξής:  
Εγκρίνει με ομοφωνία των παρευρισκομένων Κοινοτικών Συμβούλων την εισήγηση της 
Επιτροπής Κοπής 
Δέντρων Βορείου Τομέα, 
εκτός του εδαφίου 11 που αναφέρεται στην κοπή ενός δέντρου επί της οδού 
Μακεδονομάχων και Κομοτηνής 
21. Για το συγκεκριμένο αίτημα ζητείται επανεξέταση, αφού προσκομισθεί αντίστοιχο 
έγγραφο επικινδυνότητας 
για το συγκεκριμένο δέντρο από την εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής και 
εκτός του πρώτου αιτήματος του εδαφίου 8, όσον αφορά στην κοπή του επί της οδού 
Ορφέως 16 ευρισκόμενου δένδρου συνιστώντας αυστηρό κλάδεμα προκειμένου να 
ελαφρυνθεί η κόμη του.» 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  όπως έχει τροποποιηθεί από το 
άρθρο 5 του Ν. 4263/2019, καθώς και την υπ’ αριθμ. 209/2019 Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών (με ΑΔΑ: ΩΖ9ΘΩΨ8-ΟΑΜ), την αρμοδιότητα για το θέμα 
έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αφού έλαβε υπ’ όψιν της, την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των 
εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Γνωμοδοτεί θετικά ως εξής: 
1) Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ. πρωτ.: 17816/20-02-2021 αιτήματος  της κας Λουκίας Ράπτη , η 

οποία ζητά την κοπή δυο πεύκων επί της οδού Εδέσσης 63, Ο.Τ. 105, διότι γέρνουν 
επικίνδυνα προς τον δρόμο. 

2) Την ΕΓΚΡΙΣΗ   του με αρ. πρωτ.: 32625/23-08-2021 αιτήματος  της κας Αικατερίνης 
Παπαδιά, η οποία ζητά την κοπή ενός  πεύκου  επί της οδού Μακεδονίας 39, Ο.Τ.61  διότι 
γέρνει επικίνδυνα προς τον δρόμο  

3) Την  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  του με αρ.  πρωτ.:   33176/27-08-2021    αιτήματος   της κας   ELENA 
BEURDELEY, η οποία ζήτα την κοπή δυο πεύκων επί της οδού Διδυμοτείχου 1, Ο.Τ.62, 
αντί αυτού προτείνεται κλάδεμα ..  

4) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  των με αρ.   πρωτ.:  32130/17.8.21 &  33026/26-08-2021 αιτημάτων του 
κου  Απόστολου Παπαγιαννακόπουλου, ο οποίος ζητά την κοπή πεύκων επί της οδού 
Μοναστηρίου 13-15, Ο.Τ. 102,  διότι βρίσκονται εντός ιδιωτικού χώρου. 

ΑΔΑ: ΨΩΩΠΩΨ8-ΔΝΩ



5) Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.   πρωτ.:   40340/05-10-2021 αιτήματος  του κου Δημήτριου 
Τουρουντζά, ο οποίος ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Σελεύκου & Αντιόχου στο 
Ο.Τ.1,  διότι  είναι ξερό .. 

6) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  του με αρ. πρωτ.:   37996/23-09-2021 αιτήματος της κας Μαρίας 
Γκουτζομήτρου, η οποία ζητά το κλάδεμα δυο πεύκων επί της οδού Δημοκρίτου 16, Ο.Τ. 
15,  αντί αυτού προτείνεται αυστηρό κλάδεμα. 

7) Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.   πρωτ.:   41924/12-10-2021 αιτήματος του κου Νικόλαου 
Ραυτόπουλου, ο οποίος ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου επί της οδού Εμμανουήλ 
Παππά 44, Ο.Τ.50,  διότι είναι ξερό και έχει επικίνδυνη κλίση . 

8) Την ΕΓΚΡΙΣΗ της πρότασης του Τμήματος Πρασίνου Βορείου Τομέα, το οποίο ζητά την 
κοπή:  Ενός δένδρου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Ορφέως 16 στο Ο.Τ.28  
και ενός δένδρου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Καρατάσου 53 στο Ο.Τ. 50 
, διότι φέρουν έντονη κλίση προς το οδόστρωμα με κίνδυνο την πτώση τους.   

9) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  των με αρ.   πρωτ.:  50711/22.11.21 αιτήματος της  κας Ελένης Αγγελής 
η οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Πτολεμαίων 31, Ο.Τ.7,  αντί αυτού 
προτείνεται αυστηρό κλάδεμα. 

10) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  των με αρ.   πρωτ.:  46421/05.11.21 αιτήματος του κου Σίδερη Γκιόκα, ο 
οποίος ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Μακεδονομάχων 33Β, Ο.Τ. 76,  αντί 
αυτού προτείνεται αυστηρό κλάδεμα. 

11) Την ΕΓΚΡΙΣΗ της πρότασης του Τμήματος Πρασίνου Βορείου Τομέα, το οποίο ζητά την 
κοπή:  Ενός πεύκου που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μακεδονομάχων και 
Κομοτηνής 21, Ο.Τ. 70, διότι επηρεάζει τους σωλήνες του φυσικού αερίου και κρίνεται 
επικίνδυνο.   

12) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ  του με αρ. πρωτ.:   46642/8.11.2021 αιτήματος  του κου Χαμπέρη  
Θεοδώρου, ο οποίος ζητά την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Δημ. Πολιορκητού 27 Ο.Τ., 
αντί αυτού προτείνεται αυστηρό κλάδεμα. 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 

  

Ακριβές Απόσπασμα 

Αχαρνές, Αυθημερόν 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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