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

   Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5/26-05-2022  
   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. H με αρ. πρωτ.: 15393/19-2-2022 αίτηση του κου ΒΙΟΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ, o οποίoς ζητά την κοπή 

πέντε πεύκων επί της οδού Γ. Λαζάρου 6-8-10, στην πλατεία Μουστακάτου διότι όπως αναφέρει 

στην αίτησή του: «…..έχουν γύρει και είναι έτοιμα να πέσουν … Από την πλατεία περνούν καλώδια 

της ΔΕΗ και του ΟΤΕ όπως επίσης είναι πολύ κοντά στα σπίτια μας, σε ενδεχόμενα άσχημα 

καιρικά φαινόμενα πολύ πιθανόν να πέσουν με κίνδυνο ατυχήματος είτε για τους περιοίκους ή τους 

περαστικούς είτε στα ακίνητα και στα αυτοκίνητα μας». 

2. H με αρ. πρωτ.: 30620/1-4-2022 αίτηση του κου ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, o οποίoς ζητά την κοπή 

ενός δέντρου επί της οδού Θ. Βαρελά 61, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του: «…..οι ρίζες του 

έχουν μπει στο γκαράζ του σπιτιού μου έχουν σπάσει τα μπετά και οδεύουν προς το σπίτι». 

3. H με αρ. πρωτ.: 30473/1-4-2022 αίτηση της κας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, η οποία ζητά την 
κοπή ενός πεύκου επί της οδού Χαραυγής 21, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της: «…..κοντέβει 
να μπει μέσα στο σπίτι και στα κεραμύδια της σκεπής». 
 
4. Το με αριθμ. 5/26-05-2022 πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή κοπής     

δέντρων     Κεντρικού και Νότιου Τομέα: 

 

 

 
 
 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

    

 
 
 
          Αχαρνές 09-06-2022 

 
 
 
   Προς:  Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής  
               Κοινότητας Αχαρνών 
 
 



 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

1. Την ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 15393/19-2-2022 αίτησης του κου ΒΙΟΛΑΚΗ 

ΓΙΑΝΝΗ, για την κοπή πεύκων (όπως αυτά σημειώνονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν) επί 

της οδού Γ. Λαζάρου 6-8-10, στην πλατεία Μουστακάτου και συγκεκριμένα τριών πεύκων διότι 

φέρουν κλίση προς το οδόστρωμα και στις κατοικίες και σε περίπτωση πτώσης τους υπάρχει 

κίνδυνος τραυματισμού σε διερχόμενο όχημα ή πεζό ή ζημιές στις κατοικίες και ενός πεύκου διότι 

είναι ξερό. Ως οικολογικό αντιστάθμισμα, προτείνεται η φύτευση οχτώ άλλων δέντρων σε άλλο 

σημείο της πόλης. 

2. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 30620/1-4-2022 αίτησης του κου ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, για την 

κοπή μιας λεύκας επί της οδού Θ. Βαρελά 61, διότι το ριζικό συστημά της έχει αναπτυχθεί 

επιφανειακά και οριζόντια και έχει εισέλθει στο γκαράζ της ιδιοκτησίας προκαλώντας ζημιές. Ως 

οικολογικό αντιστάθμισμα, προτείνεται η φύτευση  δύο άλλων δέντρων σε άλλο σημείο της πόλης. 

3. Την ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 30473/1-4-2022 αίτησης της κας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, 

για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Χαραυγής 21, διότι ο κορμός του εφάπτεται στο κτίριο, 

πιέζοντας την τοιχοποία με αποτέλεσμα να δημιουργεί ρωγμές σε αυτό. Ως οικολογικό 

αντιστάθμισμα, προτείνεται η φύτευση  δύο άλλων δέντρων σε άλλο σημείο της πόλης. 

 

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. 5/26-05-2022 πρακτικό (με φωτογραφίες) 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

   

 


