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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ.  28ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  578/2017  

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Άδεια κοπής επικίνδυνων δένδρων 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 28η του µήνα  
Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 43848/24-11-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
40. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ –
ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 
ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 

Α Π Ω Ν 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. 

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
προσήλθε ο κ. Κ. Αγγελής. 

Αποχωρήσεις: Ουδείς. 

Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.   
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 15ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
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Μας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 42923/17-11-2017 εισήγηση του Τµήµατος Ανάπλασης και Συντήρησης 
Πρασίνου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
1. Το άρθρο 5 παράγραφος 2 Ν.998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 

εκτάσεων της χώρας, σύµφωνα µε το οποίο «Η µέριµνα διά την ανάπτυξιν, βελτίωσιν, 
αναδάσωσιν και προστασίαν των πάρκων, αλσών και των εντός των πόλεων ή οικιστικών 
περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει εις τους οικείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοικήσεως…». 

2. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης σύµφωνα µε το οποίο «Η επιτροπή ποιότητας ζωής 
συνιστάται σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και 
εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την 
πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του ∆ήµου.», και τις σχετικές 
πολεοδοµικές διατάξεις. 

3. Το µε αριθµ. πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
όπου προβλέπεται ότι «για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισµού 
απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας από την οικεία Υπηρεσία ∆όµησης, 
µετά από αίτηση της αρµόδιας υπηρεσίας του οικείου ∆ήµου και σχετική Απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου του ∆ήµου (Επιτροπή ποιότητας ζωής, ή δηµοτικού συµβουλίου). 

4. Την υπ’ αριθµ.  93/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

5. Τη µε αριθµ. πρωτ. 30910/18-09-2017 αίτηση της κας Χαριτωνίδου Ελισάβετ σχετικά µε λεύκα 
επί της οδού Νέστωρος 3. 

 
6. Τη µε αριθµ. Πρωτ. 16457/23-05-17 αίτηση της κας Γιρβαλάκη Αικατερίνης και Ιωαννίδη 

Κων/νου σχετικά  µε βραχυχίτωνες επί της οδού Ρήγα Φεραίου 4. 
 
7. Τη µε αριθµ. Πρωτ. 12943/10-05-16 αίτηση του κου Παλαιοκρασσά σχετικά µε βραχυχίτωνες 

επί της οδού Χρυσανθέµων 13. 
 
8. Αυτοψίες υπαλλήλων της Υπηρεσίας  

9. Αυτοψίες υπαλλήλων της υπηρεσίας  και υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Η υπηρεσία ενηµέρωσε ότι: 

1. Επί της οδού Νέστορος 3 υπάρχει λεύκα η οποία αναπτύσσεται επί της περίφραξης της 
παρακείµενης οικίας και τµήµατα του ριζικού της συστήµατος έχουν εισέλθει στις σωλήνες 
αποχέτευσης εσωτερικά του κτιρίου. 

2. Επί της οδού Ρήγα Φεραίου 4 υπάρχει ένας βραχυχίτωνας ο οποίος έχουν κοπεί κλαδιά του 
που εφάπτονταν στα καλώδια ρεύµατος από την υπηρεσία ∆Ε∆∆ΗΕ, µε αποτέλεσµα να µην 
είναι µακροσκοπικά εύρωστος. Επίσης έχει προκαλέσει ρωγµές σε παρακείµενο µαντρότοιχο 
και φθορές σε πλάκες πεζοδροµίου.    

3. Επί της οδού Χρυσανθέµων 13 υπάρχουν δύο βραχυχίτωνες οι οποίοι έχουν προκαλέσει 
ρωγµές σε παρακείµενο µαντρότοιχο και φθορές σε πλάκες πεζοδροµίου.    

4. Επί της οδού Σαρανταπόρου µεταξύ Αποστολοπούλου & Εθν. Αντιστάσεως υπάρχουν 6 
καβάκια τα οποία έχουν προσβληθεί από µύκητα, έχουν σπάσει παλαιότερα κάποια κλαδιά τους 
και είναι επικίνδυνα για πτώση. 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την µε αύξοντα αριθµό 93/2017 απόφαση που επισυνάφθηκε 
αποφάσισε οµόφωνα 

α) την κοπή του ανωτέρω δένδρων,  

β) την εισήγηση του θέµατος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η λήψη απόφασης. 

Η υπηρεσία θα µεριµνήσει για την αντικατάσταση των δέντρων που θα αποµακρυνθούν, κατά 
προτεραιότητα στον ίδιο χώρο είτε στην ευρύτερη περιοχή. 
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Επίσης επισυνάφθηκαν φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα δέντρα. 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει οµόφωνα 
 
την κοπή των κατωτέρω επικίνδυνων δένδρων, προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα: 
 
1. Επί της οδού Νέστορος 3, µία λεύκα η οποία αναπτύσσεται επί της περίφραξης της 

παρακείµενης οικίας και τµήµατα του ριζικού της συστήµατος έχουν εισέλθει στις σωλήνες 
αποχέτευσης εσωτερικά του κτιρίου. 

2. Επί της οδού Ρήγα Φεραίου 4, ένας βραχυχίτωνας ο οποίος έχουν κοπεί κλαδιά του που 
εφάπτονταν στα καλώδια ρεύµατος από την υπηρεσία ∆Ε∆∆ΗΕ, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
µακροσκοπικά εύρωστος. Επίσης έχει προκαλέσει ρωγµές σε παρακείµενο µαντρότοιχο και 
φθορές σε πλάκες πεζοδροµίου.    

3. Επί της οδού Χρυσανθέµων 13, δύο βραχυχίτωνες οι οποίοι έχουν προκαλέσει ρωγµές σε 
παρακείµενο µαντρότοιχο και φθορές σε πλάκες πεζοδροµίου.    

4. Επί της οδού Σαρανταπόρου µεταξύ Αποστολοπούλου & Εθν. Αντιστάσεως, 6 καβάκια τα οποία 
έχουν προσβληθεί από µύκητα, έχουν σπάσει παλαιότερα κάποια κλαδιά τους και είναι 
επικίνδυνα για πτώση. 

Η υπηρεσία θα µεριµνήσει για την αντικατάσταση των δέντρων που θα αποµακρυνθούν, κατά 
προτεραιότητα στον ίδιο χώρο είτε στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 578/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
            Χαλάνδρι, 01/12/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ 
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ 
Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., 
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., 
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ 
Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 
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