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Αχαρνές, 31/03/2022 
Αρ. Πρωτ. 30134 
 

Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό 

Αριθμός Απόφασης 19η 

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 8ο 

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. ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
3. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 
4. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΌΛΓΑ 
6. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1) ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
2) ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της
Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 11/19-11-2021 πρακτικό 
της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα». 

 
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 επτά (7) 
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. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 8Ο  
θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου η οποία αναφέρει τα εξής :  

 
                  «Κύριε Πρόεδρε, 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρεται ως θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την εξέταση 
αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αχαρνών, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 73 παρ. 1βiii 
και του Ν. 3463/2006. 
 
         Έχοντας υπ’ όψιν: 
 
1. Η με αρ. πρωτ.: 39210/29-9-2021 αίτηση της κας ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ, με την οποία ζητά 

την κοπή δύο λεύκων, επί της οδού Κιλκίς 14-18,  διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της: 
«…..υπάρχει κίνδυνος με την επόμενη κακοκαιρίας να σπάσουν και να πέσουν σε καλώδια υψηλής 
τάσης». 

2. Η με αρ. πρωτ.: 41539/11-10-2021 αίτηση του κ. ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με την οποία 
ζητά την κοπή ενός δέντρου, επί της οδού Θερμοπυλών 10-12. 

3. Οι με αρ. πρωτ.: 41713/12-10-21 και 45287/1-11-2021 αιτήσεις της κ. ΚΕΦΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, με 
την οποία ζητά τη κοπή δύο δέντρων επί της οδού Αρτέμιδος 22, διότι όπως αναφέρει στην 
αίτησή της: «….επικίνδυνα για πτώση». 

4. Η με αρ. πρωτ.: 42618/15-10-21 αίτηση του κ. ΓΙΑΠΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  με την οποία ζητά τη 
κοπή ενός πλατάνου επί της οδού Δημ. Δέδε 38, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του: «….έχει 
σχεδόν ακουμπήσει τα καλώδια της ΔΕΗ». 

5. Η με αρ. πρωτ.: 46632/8-11-2021 αίτηση της κας ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ,  με την οποία ζητά 
την κοπή ενός ευκαλύπτου επί της οδού Φωκαίας 2 και Λαοδικείας, διότι όπως αναφέρει στην 
αίτησή της: «….έχει πάρει επικίνδυνη κλίση». 

6. Η με αρ. πρωτ.: 44925/29-10-2021 αίτηση του κ. ΚΑΡΔΟΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,  με την οποία 
ζητά την κοπή μιας κουκουναριάς επί της οδού Γορτυνίας 12, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή 
του: «….έχει προκαλέσει πολλές ζημιές στη μάντρα στο πεζοδρόμιο στο δάπεδο και στην 
αποχέτευση». 

7. Η με αρ. πρωτ.: 46168/04-11-2021 αίτηση της κας ΣΚΟΥΦΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ,  με την οποία ζητά 
την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Β. Λογοθετίδη 19, διότι όπως αναφέρεται στην από 19/11/2021 
ιατρική βεβαίωση που κατέθεσε από ιδιώτη ιατρό, προκαλεί αλλεργία στον γιο της Βαβάση 
Νικόλαο και συγκεκριμένα: «….εμφανίζει αλλεργίες στις κάμπιες, συνίσταται η χορήγηση 
αντισταμινικού με την εμφάνιση των συμπτωμάτων». 

8. Το με αριθμ. 11/19-11-2021 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής     
δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 

1) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 39210/29-9-2021 αίτησης της κας ΜΑΝΩΛΙΑΣ 
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ, η οποία ζητά την κοπή δύο λευκών, επί της οδού Κιλκίς 14-18, διότι η 
φυτουγειονομική εικόνα των δέντρων είναι καλή. Προτείνεται άμεσα κλάδεμα έτσι ώστε να 
μειωθεί το ύψος και ο όγκος της κόμης τους. 

2) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 41539/11-10-2021 αίτηση του κ. ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ο οποίος ζητά την κοπή ενός δέντρου, επί της οδού οδού Θερμοπυλών 10-
12, διότι στο εν λόγω σημείο δεν υπάρχει δέντρο. 

ΑΔΑ: 9Ι53ΩΨ8-ΤΙΑ



3) Την ΕΓΚΡΙΣΗ των με αρ. πρωτ.: 41713/12-10-21 και 45287/1-11-2021 αιτήσεων της κ. 
ΚΕΦΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, η οποία ζητά την κοπή δύο δέντρων, επί της οδού Αρτέμιδος 22, με 
ΚΑΕΚ 050281271001/0/0, διότι είναι ξερά. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η 
φύτευση τεσσάρων άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

4) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. 42618/15-10-21 αίτησης του κ. ΓΙΑΠΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο 
οποίος ζητά την κοπή ενός δέντρου  επί της οδού Δημ. Δέδε 38, διότι βρίσκεται εντός 
ιδιοκτησίας. 

5) Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 46632/8-11-21 αίτησής της κ. ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, η 
οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου, επί της οδού Φωκαίας 2 και Λαοδικείας, με ΚΑΕΚ  
050282249001/0/0 διότι έχει πάρει κλίση και υπάρχει κίνδυνος πτώσης του σε διερχόμενο 
όχημα ή πεζό. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε 
άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

6) Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 44925/29-10-2021 αίτησης του κ. ΚΑΡΔΟΓΥΡΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,  ο οποίος ζητά την κοπή μιας κουκουναριάς επί της οδού Γορτυνίας 12, με 
ΚΑΕΚ 050283338001/0/0 διότι καταλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το πεζοδρόμιο και έχει προκαλέσει 
ρωγμές στην μάντρα της κατοικίας. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο 
άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

7) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 46168/04-11-2021 αίτησης της κας ΣΚΟΥΦΗ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ,  η οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Β. Λογοθετίδη 19, διότι η από 
19/11/2021 ιατρική βεβαίωση που κατέθεσε είναι από ιδιώτη ιατρό και ανυπόγραφη. 

9. Τη με αριθμ. 4/22-02-2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών  
σύμφωνα      με την οποία: 

                                                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  
Με μια ψήφο ΚΑΤΑ, αυτή του κου Αναστασίου Βασίλειου και 
Με ένα ΠΑΡΩΝ, του κουΑθανασιάδη Κων/νου και 
   Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 11/19-11-2021 Πρακτικό- Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων 
κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα  εντός κοινόχρηστων χώρων ως εξής: 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2022 
   Εγκρίνει  υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας.                              .» 

 
    

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 και ισχύει 
έως σήμερα, 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 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου , τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των 
εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1) Γνωμοδοτεί θετικά ως εξής: 
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1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. πρωτ.: 39210/29-9-2021 αίτηση  της κας ΜΑΝΩΛΙΑΣ 
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ, η οποία ζητά την κοπή δύο λευκών, επί της οδού Κιλκίς 14-18, διότι η 
φυτουγειονομική εικόνα των δέντρων είναι καλή. Προτείνεται άμεσα κλάδεμα έτσι ώστε να 
μειωθεί το ύψος και ο όγκος της κόμης τους. 
2. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. πρωτ.: 41539/11-10-2021 αίτηση του κ. ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ο οποίος ζητά την κοπή ενός δέντρου, επί της οδού οδού Θερμοπυλών 10-
12, διότι στο εν λόγω σημείο δεν υπάρχει δέντρο. 
3. ΕΓΚΡΙΝΕΙ τις με αρ. πρωτ.: 41713/12-10-21 και 45287/1-11-2021 αιτήσεις της κ. 
ΚΕΦΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, η οποία ζητά την κοπή δύο δέντρων, επί της οδού Αρτέμιδος 22, με 
ΚΑΕΚ 050281271001/0/0, διότι είναι ξερά. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η 
φύτευση τεσσάρων άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 
4. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. 42618/15-10-21 αίτηση του κ. ΓΙΑΠΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο 
οποίος ζητά την κοπή ενός δέντρου  επί της οδού Δημ. Δέδε 38, διότι βρίσκεται εντός 
ιδιοκτησίας. 
5. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την με αρ. πρωτ.: 46632/8-11-21 αίτηση της κ. ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, η 
οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου, επί της οδού Φωκαίας 2 και Λαοδικείας, με ΚΑΕΚ  
050282249001/0/0 διότι έχει πάρει κλίση και υπάρχει κίνδυνος πτώσης του σε διερχόμενο 
όχημα ή πεζό. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση δύο άλλων δέντρων σε 
άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 
6. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την με αρ. πρωτ.: 44925/29-10-2021 αίτηση του κ. ΚΑΡΔΟΓΥΡΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,  ο οποίος ζητά την κοπή μιας κουκουναριάς επί της οδού Γορτυνίας 12, με 
ΚΑΕΚ 050283338001/0/0 διότι καταλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το πεζοδρόμιο και έχει 
προκαλέσει ρωγμές στην μάντρα της κατοικίας. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η 
φύτευση δύο άλλων δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 
7. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. πρωτ.: 46168/04-11-2021 αίτηση της κας ΣΚΟΥΦΗ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ,  η οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Β. Λογοθετίδη 19, διότι η 
από 19/11/2021 ιατρική βεβαίωση που κατέθεσε είναι από ιδιώτη ιατρό και ανυπόγραφη. 

2) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο 
 
  

Ακριβές Απόσπασμα 

Αχαρνές, Αυθημερόν 

 

  

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  
  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 
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