
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της 
   Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8/01-09-2021  
   πρακτικό της Επιτροπή κοπής δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα». 

 
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 Αχαρνών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 83 παρ. 2ζ και του Ν. 3463/2006. 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
 

1. Η με αρ. πρωτ.: 21743/15-6-2021 αίτηση της κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, η οποία ζητά την 

κοπή ενός δέντρου, επί της οδού Πηνείας 88,  διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της: «…..έχει ξεραθεί 

και ακουμπά σε καλώδια της ΔΕΗ και υπάρχει κίνδυνος φωτιάς». 

2. Η με αρ. πρωτ.: 25370/6-7-21 αίτηση του ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο 

ΠΛΑΤΩΝΑΣ», με την οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου, επί της οδού ΕΓΙΝΗΣ 73,  διότι όπως 

αναφέρεται στην αίτησή: «…..υπάρχει κίνδυνος στα σπίτια που είναι δίπλα». 

3. Η με αρ. πρωτ.: 26278/9-7-2021 αίτηση του κ. ΤΟΥΛΙΚΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ο οποίος ζητά την 

κοπή ενός δέντρου, επί της οδού έναντι Παπαφλέσσα 22-29. 

4. Η με αρ. πρωτ.: 21905/15-6-2021 αίτηση της κ. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΑΓΑΘΗΣ, η οποία ζητά την κοπή τριών 

δέντρων, επί της οδού Πλαταιών 104. 

5. Το με αρ. 23346/25-6-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, με το 

οποίο διαβίβασε την υπ’ αρ. 21480/14-6-2021ένσταση της κας ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΥΣΗΣ κατά του υπ’ 

αρ. 2/2021 πρακτικού της Επιτροπής κοπής Δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα,  η οποία ζητούσε με 

την υπ. αρ. πρωτ.: 286/07-01-2021 αίτησή της την κοπή τεσσάρων δένδρων επί της οδού Ι. Θηβαίου 7 

και Παπανίκα, διότι όπως ανέφερε στην αίτησή της: «….. έχουν κάνει ζημιά στην μάνδρα και στο 

πεζοδρόμιο….» 

6. Η με αρ. πρωτ.: 27332/15-7-2021 αίτηση του κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ, ο οποίος ζητά να 

επανεξεταστεί το αίτημα του που αφορά την κοπή ενός δέντρου επί της οδού ΜΥΚΟΝΟΥ 1 διότι 

όπως αναφέρει στην αίτηση του: «….είναι για την ασφάλεια των πεζών και για την ασφάλεια της 

κατοικίας μου (έχει μετακινήσει και το πεζοδρόμιο, την βεράντα και κολώνες και τοιχία)». 

 

 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 
Κεντρικού και Νότιου Τομέα 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
          Αχαρνές 08-09-2021 

 
 
 
   Προς:  Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής  
               Κοινότητας Αχαρνών 
 
 



7. Η με αρ. πρωτ.: 27766/19-7-2021 αίτηση της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, η οποία ζητά τη 

κοπή ενός ευκαλύπτου επί της οδού Γιαννάκου 21, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση της: «….υπάρχει 

θέμα αλλεργικό». 

8. Το με αριθμ. 8/01-09-2021 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής        

δέντρων     Κεντρικού και Νότιου Τομέα: 

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

1.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 21743/15-6-2021 αίτησης της κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ, με 

την οποία ζητά την κοπή ενός λέυλαντ, επί της οδού Πηνείας 88. Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε 

κλάδεμα του εν λόγω δέντρου διότι φέρει κλίση σε καλώδιο της ΔΕΗ. 

2.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 25370/6-7-21 αίτησης του ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ», με την οποία ζητά την κοπή ενός ευκαλύπτου, επί 

της οδού ΕΓΙΝΗΣ 73,  διότι στην θέση την οποία βρίσκεται δεν δημιουργεί πρόβλημα και η 

φυτουγειονομική εικόνα του δέντρου είναι καλή. 

3.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 26278/9-7-2021 αίτησης του κ. ΤΟΥΛΙΚΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ο 

οποίος ζητά την κοπή μιας βρωμοκαρυδιάς, επί της οδού έναντι Παπαφλέσσα 22-29, διότι βρίσκεται 

εντός ιδιοκτησίας. 

4. Την ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 21905/15-6-2021 αίτησης της κ. ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΑΓΑΘΗΣ, και 

συγκεκριμένα την κοπή των δύο εκ των τριών λέυλαντ, επί της οδού Πλαταιών 104, ΟΤ, 2221 και με ΚΑΕΚ 

050284810002/0/0 διότι καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο, ένα μέρος αυτών έχουν καλύψει το 

οδόστρωμα, εμποδίζοντας την διέλευση των πεζών και την ορατότητα των οδηγών. Προτείνεται, ως 

οικολογικό αντιστάθμισμα, να φυτευτούν τέσσερα άλλα δέντρα σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του 

Δήμου. 

5.Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. 21480/14-6-2021 ένστασης της κας ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΧΡΥΣΗΣ κατά του υπ’ 

αρ. 2/2021 πρακτικού της Επιτροπής κοπής Δέντρων Κεντρικού και Νότιου Τομέα,  η οποία ζητά εκ νέου την 

κοπή τριών βραχυχιτώνων  επί της οδού Ι. Θηβαίου 7 και Παπανίκα, Ο.Τ. 115 με ΚΑΕΚ 050281648001/0/0, 

διότι τα εν λόγω δέντρα έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην μάντρα κατοικίας. Προτείνεται, ως 

οικολογικό αντιστάθμισμα, να φυτευτούν έξι άλλα δέντρα σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

6. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 27332/15-7-2021 αίτησης του κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ, ο 

οποίος ζητά την κοπή ενός πεύκου επί της οδού ΜΥΚΟΝΟΥ 1, ΟΤ 640, με ΚΑΕΚ 0503438005/0/0 διότι 

εμποδίζεται η ασφαλής διέλευση  των πεζών και έχει σπάσει και ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου 

καθώς και την μάντρα της κατοικίας. Προτείνεται, ως οικολογικό αντιστάθμισμα, να φυτευτούν δύο 

άλλα δέντρα σε άλλες θέσεις εντός των ορίων του Δήμου. 

7.Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 27766/19-7-2021 αίτησης της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ, 

με την οποία ζητά τη κοπή ενός ευκαλύπτου επί της οδού Γιαννάκου 21, διότι δεν έχει καταθέσει χαρτί 

γιατρού, που να αποδεικνύει τον λόγο για τον οποίο ζητά την κοπή. 

 



Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 
 
 
                            ΣΧΕΔΙΟ                 Ο Αντιδήμαρχος 

            Περιβάλλοντος και Πρασίνου                         
                                                                   
                                             
 
                                                                             
                ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

   
 
Συνημμένα:  
1.Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων 
2. Οι Νόμοι 3852/2010 και 3463/2006 
3. Το υπ’ αριθμ. . 8/01-09-21   πρακτικό (με φωτογραφίες) 
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

   

 


