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Αχαρνές, 29/10/2021

Αρ. Πρωτ. 45016

Απόσπασμα από το 12ο Πρακτικό

Αριθμός Απόφασης 82η

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 2ο

Συνεδρίαση της 27/10/2021

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η 

πρόσκληση:  43816/22-10-2021

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη)
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ
5. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1) ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
2) ΠΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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

Κοινότητας Θρακομακεδόνων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1/02-02-2021 πρακτικό της Τριμελούς

επιτροπής κοπής δέντρων του Βόρειου τομέα.»

Στις Αχαρνές σήμερα στις 27 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη
και  ώρα  10:00  π.μ στο  Δημοτικό  Κατάστημα  συνήλθε  σε  12η ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 43816/22-
10-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα  των  υπ’  αριθμ.  65η/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1987/οικ.20236/25-10-2021  (ΑΔΑ:
907746ΜΤΛ6-ΘΟ8),  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.

Σε  συνέχεια  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία  των  επτά  (7)
συμμετεχόντων μελών ( ≥(2/3) της 9μελής επιτροπής), κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη
της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 2Ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Πρασίνου  η οποία αναφέρει τα εξής : 

«Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την με  αριθμ. πρωτ. 1985/14-1-21 αίτηση της κας  ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ με την

οποία ζητά την  κοπή  ενός  πεύκου  που  βρίσκεται  στην  οδό  Ροδόπης 19,  γιατί  όπως
αναφέρει στην αίτηση της “.. δημιουργεί ζημιές στην μάνδρα της οικίας της και έχουν
καταστραφεί από τις ρίζες του τα υδραυλικά και λόγω κλίσης υπάρχει πρόβλημα με την
ασφάλεια διερχόμενων οχημάτων και πολιτών”

2. Την με  αριθμ. πρωτ. 2384/22-1-21 αίτηση του κου ΜΑΜΩΝΑ  ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία
ζητά  την  κοπή   δυο  πεύκων  που  βρίσκονται  επί  του  πεζοδρομίου  της  οδού
Μακεδονομάχων και Κομοτηνής 21 και δημιουργούν ζημιές στην μάνδρα της οικοδομής
και στη παροχή φυσικού αερίου.

3. Την  πρόταση  του  Τμήματος  Πρασίνου  Β.  Τομέα  ,  με  την  οποία  ζητά  την  κοπή  ενός
δένδρου που  βρίσκεται  επί  του  πεζοδρομίου της  οδού  Μ.  Αλεξάνδρου  44,  διότι  φέρει
έντονη κλίση προς το οδόστρωμα με κίνδυνο την πτώση του.

4. Το με αριθμ. 1/02-02-2021 πρακτικό σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή κοπής δέντρων
Βόρειου Τομέα                     

                                                  αποφασίζει:    
1) Το με  αριθμ. πρωτ. 1985/14-1-21 αίτημα  της κας  ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ με

το οποίο ζητούσε την  κοπή  ενός πεύκου που βρίσκεται  στην  οδό Ροδόπης 19,  δεν
εξετάζεται από την επιτροπή, διότι δεν εμπίπτει  στις αρμοδιότητες της (το εν λόγο
δένδρο είναι εντός της Ρυμοτομικής Γραμμής-εντός ιδιοκτησίας.

2) Την  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  της  με   αριθμ.  πρωτ.2384/22-1-21  αίτησης   του  κου  ΜΑΜΩΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ όσον αφορά στο πεύκο που βρίσκεται  στην γωνία του ακινήτου επί του
πεζοδρομίου  της  οδού  Μακεδονομάχων  και  Κομοτηνής  21  έχει  γίνει  κακόβουλη
ενέργεια  (έχει  χαραχτεί  περιμετρικά  του  κορμού  του)  παρακαλούμε  όπως   πάρει
απόφαση  η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής.  Τα  υπόλοιπα  δένδρα  που  βρίσκονται  στο
παρτέρι και την ιδιόμορφη κατασκευή του,  δεν επηρεάζουν την σύνδεση του αερίου,
καθώς αυτή γίνεται κάθετα στην μάνδρα του ακινήτου και δεν διέρχεται το παρτέρι.
Προτείνεται η επισκευή της μάνδρας.

3) Την ΕΓΚΡΙΣΗ   της πρότασης του Τμήματος Πρασίνου Β. Τομέα , με την οποία ζητά
την κοπή ενός δένδρου (κουκουναριάς), που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου της οδού Μ.
Αλεξάνδρου 44 διότι φέρει έντονη κλίση προς το οδόστρωμα με κίνδυνο την πτώση του.

4. Tη  με  αριθμ  1/28-07-2021  απόφαση  σύμφωνα  με  την  οποία  το  Συμβούλιο  Δημοτικής
Κοινότητας Θρακομακεδόνων :

                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:   ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το υπ’ αριθμ.1/02-02-2021 Πρακτικό-Έκθεσης της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων
κοπής δέντρων Βόρειου Τομέα εντός κοινόχρηστων χώρων  και εγκρίνει την εισήγηση ως
έχει. 

           
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
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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

1. Γνωμοδοτεί θετικά ως εξής:
(1) Το με  αριθμ. πρωτ. 1985/14-1-21 αίτημα  της κας  ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

με το οποίο ζητούσε την κοπή  ενός πεύκου που βρίσκεται στην οδό Ροδόπης 19,
δεν εξετάζεται από την επιτροπή, διότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της (το εν
λόγο δένδρο είναι εντός της Ρυμοτομικής Γραμμής-εντός ιδιοκτησίας.

(2) Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με  αριθμ. πρωτ.2384/22-1-21 αίτησης  του κου ΜΑΜΩΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ όσον αφορά στο πεύκο που βρίσκεται στην γωνία του ακινήτου επί
του  πεζοδρομίου  της  οδού  Μακεδονομάχων  και  Κομοτηνής  21  έχει  γίνει
κακόβουλη ενέργεια (έχει χαραχτεί περιμετρικά του κορμού του) παρακαλούμε
όπως  πάρει απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τα υπόλοιπα δένδρα που
βρίσκονται στο παρτέρι και την ιδιόμορφη κατασκευή του,  δεν επηρεάζουν την
σύνδεση του αερίου, καθώς αυτή γίνεται κάθετα στην μάνδρα του ακινήτου και
δεν διέρχεται το παρτέρι. Προτείνεται η επισκευή της μάνδρας.

(3) Την ΕΓΚΡΙΣΗ   της πρότασης του Τμήματος Πρασίνου Β. Τομέα , με την οποία
ζητά την κοπή ενός δένδρου (κουκουναριάς), που βρίσκεται επί του πεζοδρομίου
της  οδού Μ.  Αλεξάνδρου 44  διότι  φέρει  έντονη κλίση  προς  το  οδόστρωμα με
κίνδυνο την πτώση του.

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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