
                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               της 31-05-2017
  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  Αριθμ.Απόφασης: 74  
  Θ Ε Μ Α : Κοπή δένδρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 17/2017 συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγάλεω

Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα
12.30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.) του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,
κατόπιν  της  αριθμ.  πρωτ.  18197/26-05-2017 έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  αυτής,  η
οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και
στη συνέχεια  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού  από το σύνολο των εννέα (9)
μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) ήτοι:

                Παρόντες                                                         Απόντες
1. Παπαδιάς Γιώργος (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)           1. Βούλγαρης Βασίλειος (τακτικό μέλος)
2. Αγαπίου Ιωάννης (τακτικό μέλος)          2. Καβάσης Παύλος (τακτικό μέλος)      
3. Βλάχου Ζωή (τακτικό μέλος)                                    
4. Μπάστα Ελένη (τακτικό μέλος)   αν και κλήθηκαν νόμιμα
5. Μπέσης Δημήτριος (τακτικό μέλος)
6. Περράκης Ιωάννης (τακτικό μέλος)
7. Μανδραφλής Παναγιώτης (τακτικό μέλος)

Στο 1ο θέμα της Η.Δ., ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θέτει υπόψη της το
αριθμ.πρωτ.  913/24-05-2017  έγγραφο  της  προϊσταμένης  Δ/νσης  Πρασίνου,  κ.Παπουτσή
Άρτεμης, το οποίο έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ: Έγκριση κοπής δέντρων

Σας διαβιβάζω:
Α) 1. Τη με αριθ.πρωτ.11494 με ημερομηνία 6/4/17 αίτηση για την Πέτρου Ράλλη 36.
     2. Τη με αριθ.πρωτ.894 με ημερομηνία 12/4/17 αίτηση για Επαμεινώνδα και Καππαδοκίας.
     3. Τη με αριθ.πρωτ.13290 με ημερομηνία 25/4/17 αίτηση για Θερμοπυλών και Τριπόλεως.
     4. Τη με αριθ.πρωτ.9214 με ημερομηνία 21/3/17 αίτηση για Εδέσσης και Λαγκαδά και για 
Θερμοπυλών και Σούτσου.
     5. Τη με αριθ.πρωτ.16639 με ημερομηνία 19/5/17 αίτηση για Φλωρίνης 36.
Β)  Τα δέντρα για κοπή έπειτα από αυτοψίες της υπηρεσίας μας:
     6. ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ (5ΛΕΥΚΕΣ)
     7. ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ)
     8. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΗΒΩΝ (3 ΛΕΥΚΕΣ) 
Γ) Τη σχετική τεχνική έκθεση του αρμόδιου υπαλλήλου κ.Γονιδάκη Αντώνιου.
Δ) Φωτογραφίες των δένδρων.
Ε) Σημάνσεις θέσης των δένδρων στους χάρτες. 
Βάση των κάτωθι διατάξεων σας παρακαλούμε  για την έγκριση της κοπής των παραπάνω
δένδρων:
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 Το άρθρο 3, παρ.4 του ν.998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 32 του
ν.4280/2014 και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: “Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται
και τα εντός πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, το περιαστικό πράσινο ...”

 Το άρθρο 5, παρ.2 του ν.998/1979, σύμφωνα με το οποίο: “Η μέριμνα δια την ανάπτυξιν,
βελτίωσιν, αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή
οικιστικών  περιοχών  δενδροστοιχιών  ανήκει  εις  τους  οικείους  οργανισμούς  τοπικής
αυτοδιοίκησης ή τους επί τη βάσει σχετικής πολεοδομικής μελέτης...”

 Το άρθρο 40, παρ.2 του ν.1337/1983, σύμφωνα με το οποίο για την κοπή δένδρων μέσα σε
εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις ΖΟΕ που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την
προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας από την
οικεία πολεοδομική αρχή.

 Το άρθρο 4, παρ.2(η) του ν.4067/2012 σύμφωνα με το οποίο για την κοπή δένδρων μέσα σε
εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις ΖΟΕ που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την
προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής
νομοθεσίας  ή  της  νομοθεσίας  για  τις  προστατευόμενες  περιοχές  ή  άλλης  συναφούς
νομοθεσίας, απαιτείται έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

 Το άρθρο 73 του ν.3852/2010 “Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες”.
 Το άρθρο 2, παρ.1 της αριθμ. 55174/2013 Απόφασης (ΦΕΚ2605/Β'/15-10-2013), σύμφωνα

με το οποίο για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού απαιτείται έκδοση
Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, μετά από αίτηση
της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου και σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του
Δήμου  (Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  ή  Δημοτικού  Συμβουλίου),  προσκομίζοντας  τα  ειδικά
δικαιολογητικά που προβλέπονται.

 Το με αριθμ. πρωτ. 46794/04-12-2015 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ).

 Την αριθμ. ΔΑΔ: 1/2015 (Δασική Αστυνομική Διάταξη), με αριθμ.πρωτ.22866/778 της Δ/νσης
Δασών Δυτικής Αττικής, Δασαρχείο Αιγάλεω με την οποία απαγορεύεται σε όλη την περιοχή
ευθύνης  Δασαρχείου  Αιγάλεω,  για  δέκα  (10)  χρόνια,  για  λόγους  προστατευτικούς,
δασοπονικούς, αισθητικούς, τουριστικούς και γενικώς για λόγους κοινής ωφέλειας, χωρίς την
άδεια της Δασικής Αρχής: την υλοτομία,  κλάδευση και εκρίζωση παντός δασικού δέντρου και
θάμνου ή φρύγανου που φύεται μέσα σε πάρκα και άλση εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών
σχεδίων πόλεων και  οικιστικών περιοχών και  εν γένει  στις  εκτάσεις  τους άρθρου 58 του
Ν.998/79, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν.4280/14.”

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του

θέματος  και  έλαβε  υπόψη της  τις  ανωτέρω διατάξεις,  καθώς και  την  ανάλυση της τεχνικής
έκθεσης  του  αρμόδιου  γεωπόνου,  ο  οποίος  παρέστη  στη  συνεδρίαση,  μετά  διαλογική
συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την κοπή των εξής δένδρων:

1. Δύο (2) βρομόδεντρα, επί της Πέτρου Ράλλη 36, γιατί  έχουν σηκώσει την μάντρα και έχουν 
μπλέξει με τα καλώδια του ΗΣΑΠ .
2. Τρεις (3) ελιές, επί της Επαμεινώνδα και Καππαδοκίας γιατί έχουν σηκώσει τα πεζοδρόμια και 
έχουν εισχωρήσει σε υπόγειο κτίσμα.
3. Τρείς (3) φίκοι, επί των οδών Θερμοπυλών και Τριπόλεως.  
4. Μία (1) λεύκα, επί της Εδέσσης και Λαγκαδά, γιατί έχει καταστρέψει τα ρολόγια της ΕΥΔΑΠ.
5. Δύο (2) λεύκες, επί των οδών Θερμοπυλών και Σούτσου, γιατί είναι σάπιες και επικίνδυνες για 
πτώση. 
6. Δύο (2) ελιές, επί της Φλωρίνης 36, διότι προκαλεί σοβαρές ζημιές σε οικία και στο πεζοδρόμιο. 
7. Πέντε (5) λεύκες στο πάρκο της οδού Δαρδανελίων γιατί είναι σάπιες και επικίνδυνες για 
πτώση.
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8. Ένας (1) βραχυχίτωνας επί της Παλαιάς Καβάλας και Μαρμαρά γιατί έχει πάρει μεγάλη κλήση 
και είναι επικίνδυνος για πτώση.
9.Τρείς (3) λεύκες, επί της Ανδριανουπόλεως και Θηβών γιατί είναι σάπιες και επικίνδυνες για
πτώση. 

Για τις περιπτώσεις με αριθμ. 2 και  6 (κοπή ελιών), η επιτροπή ζητά από την αρμόδια

υπηρεσία να ελέγξει το ενδεχόμενο της μεταφύτευσής τους, σε σημεία που δε θα δημιουργούν

προβλήματα.

                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

   
                                        ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ

                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

                                                   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ  
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