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Αρ. Πρωτ. 16742/23-02-2022 

 

Απόσπασμα από το 1
ο
 Πρακτικό 

Αριθμός Απόφασης 6
η
 

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 6
ο
 

Συνεδρίαση της 22/02/2022 

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η 

πρόσκληση:  14582/17-02-2022 

 

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 Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/05-01-2022 πρακτικό 

της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα». 

 

Στις Αχαρνές σήμερα στις 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10:30π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 14582/17-02-2022 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: 9Δ9ΗΩΨ8-0ΘΣ



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 6Ο  

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.: 50749/22-11-2021 αίτηση του κ. ΡΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με την οποία ζητά 

την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Πάρνηθος 229,  διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του: 

«…..κλείνει την έξοδο της εταιρίας, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πτώσης  και να προκαλέσει 

ζημιές στην ηλεκτροδότηση». 

2. Η με αρ. πρωτ.: 48462/15-11-2021 αίτηση του κ. ΜΠΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με την οποία ζητά την 

κοπή ενός δέντρου, επί της οδού Νικηταρά 13. 

3. Η με αρ. πρωτ.: 55003/1-12-21 αίτηση του κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,  με την οποία ζητά 

την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Μεσονυχίου 10, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του: 

«….είναι επικίνδυνο να πέσει κάτω». 

4. Το με αρ.: 204/11-11-2021 ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του Γραφείου Δημότη Αχαρνών της 

κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  με το οποίο ζητά την κοπή δύο δέντρων επί της 

οδού Αγ. Κωνσταντίνου 39, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της: «….βρίσκονται πάνω στο 

πεζοδρόμιο και αναγκάζουν τους πεζούς να εκτίθενται στο δρόμο με σοβαρό κίνδυνο 

τραυματισμού τους ή και απώλειας ζωή τους». 

5. Το με αρ.: 174/28-10-2021 ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του Γραφείου Δημότη Αχαρνών του 

κ. ΤΣΟΚΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  με το οποίο ζητά την κοπή ενός δέντρου επί της οδού 

Ταύρου και Πανδώρας, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του: «….είναι πολύ επικίνδυνο 

λόγω του σημείου που βρίσκεται». 

6. Το με αρ.: 219/23-11-2021 ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του Γραφείου Δημότη Αχαρνών της 

κας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΠΑΔΕΔΕ,  με το οποίο ζητά την κοπή δύο μεγάλων πεύκων επί της 

οδού Παρθένη 30.. 

7. Το με αριθμ. 1/05-01-2022 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής     

δέντρων     Κεντρικού και Νότιου Τομέα: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

1. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 50749/22-11-2021 αίτησης του κ. ΡΟΥΤΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με την οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Πάρνηθος 229, διότι 

δεν εμποδίζει την είσοδο και έξοδο οχημάτων και η φυτουγειονομική εικόνα του δέντρου 

είναι καλή. 

2.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 48462/15-11-2021 αίτησης του κ. ΜΠΕΚΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με την οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας, επί της οδού Νικηταρά 13, διότι η 

φυτουγειονομική εικόνα του δέντρου είναι καλή. 

ΑΔΑ: 9Δ9ΗΩΨ8-0ΘΣ



3. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 55003/1-12-21 αίτησης του κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ, με την οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Μεσονυχίου 10, διότι η 

φυτουγειονομική εικόνα του δέντρου είναι καλή. 

4. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ.: 204/11-11-2021 ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του 

Γραφείου Δημότη Αχαρνών της κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  με το οποίο 

ζητά την κοπή δύο ακακιών επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 39, διότι με το ίδιο σκεπτικό 

θα έπρεπε να κοπούν όλα τα δέντρα στο Κεντρικό Μενίδι και να αφαιρεθούν οι κολώνες 

ΔΕΗ οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Προτείνεται η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου. 

Το μέλος Τούντα Κωνσταντίνα γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της κοπής αυτών λόγω της μη 

ασφαλούς κίνησης των πεζών. 

5. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ του με αρ.: 174/28-10-2021 ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του 

Γραφείου Δημότη Αχαρνών του κ. ΤΣΟΚΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  με το οποίο ζητά την 

κοπή ενός πεύκου επί της οδού Ταύρου και Πανδώρας, διότι η φυτουγειονομική εικόνα του 

δέντρου είναι καλή και δεν δημιουργεί προβλήματα στην θέση την οποία βρίσκεται. 

6. Την ΕΓΚΡΙΣΗ του με αρ.: 219/23-11-2021 ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του Γραφείου 

Δημότη Αχαρνών της κας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΠΑΔΕΔΕ,  με το οποίο ζητά την κοπή δύο 

μεγάλων πεύκων επί της οδού Παρθένη 30, με ΚΑΕΚ 050283026009/0/0 διότι το ριζικό τους 

σύστημα έχει ανασηκώσει και σπάσει την μάντρα κατοικίας καθώς και τις πλάκες του 

πεζοδρομίου. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση τεσσάρων άλλων 

δέντρων σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

        8.   Τη με αριθμ. 2/24-01-2022 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών 

σύμφωνα      με την οποία: 

                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/05-01-2022 Πρακτικό- Έκθεση της επιτροπής εξέτασης 

αιτημάτων κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα  εντός κοινόχρηστων χώρων ως η 

εισήγηση. 

Οι κύριοι Αθανασιάδης Κων/νος και Καμπόλης Ηλίας δήλωσαν ΠΑΡΩΝ 

Η κυρία Φυτά Μπόρση Μαρία,δήλωσεΠΑΡΟΥΣΑ    

 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 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 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου , τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των 

εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΔΑ: 9Δ9ΗΩΨ8-0ΘΣ



 

1) Γνωμοδοτεί θετικά ως εξής: 

1. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. πρωτ.: 50749/22-11-2021 αίτηση του κ. ΡΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

με την οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου, επί της οδού Πάρνηθος 229, διότι δεν εμποδίζει 

την είσοδο και έξοδο οχημάτων και η φυτουγειονομική εικόνα του δέντρου είναι καλή. 

2. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. πρωτ.: 48462/15-11-2021 αίτηση του κ. ΜΠΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με 

την οποία ζητά την κοπή μιας λεύκας, επί της οδού Νικηταρά 13, διότι η φυτουγειονομική 

εικόνα του δέντρου είναι καλή. 

3. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την με αρ. πρωτ.: 55003/1-12-21 αίτηση του κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 

με την οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Μεσονυχίου 10, διότι η 

φυτουγειονομική εικόνα του δέντρου είναι καλή. 

4. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ το με αρ.: 204/11-11-2021 ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του Γραφείου 

Δημότη Αχαρνών της κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  με το οποίο ζητά την 

κοπή δύο ακακιών επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 39, διότι με το ίδιο σκεπτικό θα έπρεπε 

να κοπούν όλα τα δέντρα στο Κεντρικό Μενίδι και να αφαιρεθούν οι κολώνες ΔΕΗ οι οποίες 

βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Προτείνεται η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου. 

Το μέλος Τούντα Κωνσταντίνα γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της κοπής αυτών λόγω της μη 

ασφαλούς κίνησης των πεζών. 

5. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ το με αρ.: 174/28-10-2021 ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του Γραφείου 

Δημότη Αχαρνών του κ. ΤΣΟΚΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  με το οποίο ζητά την κοπή ενός 

πεύκου επί της οδού Ταύρου και Πανδώρας, διότι η φυτουγειονομική εικόνα του δέντρου 

είναι καλή και δεν δημιουργεί προβλήματα στην θέση την οποία βρίσκεται. 

6. ΕΓΚΡΙΝΕΙ το με αρ.: 219/23-11-2021 ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του Γραφείου Δημότη 

Αχαρνών της κας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΠΑΔΕΔΕ,  με το οποίο ζητά την κοπή δύο μεγάλων 

πεύκων επί της οδού Παρθένη 30, με ΚΑΕΚ 050283026009/0/0 διότι το ριζικό τους σύστημα 

έχει ανασηκώσει και σπάσει την μάντρα κατοικίας καθώς και τις πλάκες του πεζοδρομίου. 

Ως οικολογικό αντιστάθμισμα προτείνεται η φύτευση τεσσάρων άλλων δέντρων σε άλλες 

θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

2) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο 

 

  

Ακριβές Απόσπασμα 

Αχαρνές, Αυθημερόν 

 

  

 

 

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

  

  

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 

ΑΔΑ: 9Δ9ΗΩΨ8-0ΘΣ
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