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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’ αριθ. 19ης/2015 Συνεδρίασης 
της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Αριθ. Απόφασης 173/2015  

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

Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 29η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 
2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 16:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ΄ αριθµ. 27375/25-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων της Η.∆. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 6. 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΚΑΠΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους 
κ. Θ. Βαρδουλάκη)    

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.  

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός. 

Αποχωρήσεις:   Ουδείς. 
 
Κληθέντες παρίστανται ο κ. Μπακόλας Παναγιώτης Προϊστάµενος του Τµήµατος αδειών 
εµπορικών δραστηριοτήτων και  ιδιοκτήτες καταστηµάτων. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Βασιλικής Πιστικού,  επί του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης,  
ο οποίος είπε ότι: 

Μας υπεβλήθη η υπ’αριθµ. 26535/18-09-15 εισήγηση του Τµήµατος Ανάπλασης και 
συντήρησης πρασίνου της ∆/νσης Περιβάλλοντος  αναφέρονται τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

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. Η µε αριθµ. πρωτ. 19040/2-7-2015 αίτηση της κας Ζωγραφίδου ∆έσποινας. 

4. Η µε αριθµ. πρωτ. 27983/12-11-2014 αίτηση της κας Γαλιδάκη Μαρίνας. 

5. Το µε αριθµ. πρωτ. 129/29-7-2015 έγγραφο του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χαλανδρίου. 

6. Το µε αριθµ. πρωτ. 1798/26-01-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

7. Το µε αριθµ. πρωτ. 12725/2-6-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλων η  Υπηρεσία ενηµερώνει για τα εξής: 

1) Στη συµβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Λευκάδος, υπάρχει ξερή καζουαρίνα, 
επικίνδυνη για πτώση. 

2) Στη συµβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ηρώων Πολυτεχνείου υπάρχει ξερό 
πεύκο επικίνδυνο για πτώση. 

3) Στο κοινόχρηστο χώρου του ∆ήµου Χαλανδρίου που βρίσκεται στη συµβολή της 
Λεωφόρου Πεντέλης µε την οδό Φραγκοκλησιάς και την έξοδο της Αττικούς Οδού, υπάρχουν 
τρία ξερά πεύκα, επικίνδυνα για πτώση αλλά και για τη µετάδοση φωτιάς. 

4) Στην πλατεία Χαλανδρίου υπάρχει πεύκο µε κλίση προς την παιδική χαρά επικίνδυνο για 
πτώση. Η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει τα µέσα για την στήριξή του όπως προκύπτει και από το 
µε αριθµ. πρωτ. 1798/26-01-2015 έγγραφο. 

5) Στην οδό Συγγρού 3 υπάρχει πεύκο µε κλίση, από το οποίο έχουν αποκολληθεί 
επανειληµµένως κλαδιά, επικίνδυνο για πτώση.  

6) Στη συµβολή των οδών ∆άσους και Νηρηίδων υπάρχει πεύκο που κατά τη διάρκεια των 
βροχοπτώσεων υποχώρησε το έδαφος και αποκαλύφθηκαν ρίζες, επικίνδυνο για πτώση. Η 
Τεχνική Υπηρεσία µε το µε αριθµ. πρωτ. 12725/2-6-2015 έγγραφο µας γνωρίζει ότι το παρόν 
διάστηµα δεν έχει τη δυνατότητα κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στο εν λόγω σηµείο. 

7) Μέσα στο προαύλιο του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου, που βρίσκεται επί της οδού Σαλαµίνος, 
υπάρχει µία λεύκα όπου έχει  δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα µε το ριζικό της σύστηµα στο 
αποχετευτικό σύστηµα του σχολείου, καθώς επίσης και στο οδόστρωµα του προαυλίου µε 
κίνδυνο πτώσης των παιδιών. 

8) Στη συµβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρκαδίου υπάρχει ξερή λεύκα (καβάκι) 
επικίνδυνη για πτώση. 

9) Μέσα στο προαύλιο του Β΄ Παιδικού Σταθµού που βρίσκεται επί της οδού Κάλβου, 
υπάρχει µία λεύκα προσβεβληµένη από µύκητα επικίνδυνη για πτώση. 

10)  Επί της οδού Περικλέους 30 υπάρχει βραχυχίτωνας που έχει σηκώσει τις πλάκες του 
πεζοδροµίου και οι ρίζες του είναι κοντά στα ρολόγια της ΕΥ∆ΑΠ, µε κίνδυνο τραυµατισµού 
των διερχόµενων πεζών ή πρόκληση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης. 

Για τους παραπάνω λόγους,  ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης για την κοπή των δένδρων 
προς αποφυγή ατυχηµάτων. 
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Επίσης, η υπηρεσία επισηµαίνει ότι θα µεριµνήσει για την αντικατάσταση των δέντρων που θα 
αποµακρυνθούν, κατά προτεραιότητα στον ίδιο χώρο είτε στην ευρύτερη περιοχή και 
επισύναψε  φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα δέντρα. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις 
του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, τις διατάξεις του αρ.73 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» καθώς και την εισήγηση της Υπηρεσίας, 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Χαλανδρίου 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

α) την κοπή των κατωτέρω επικίνδυνων δένδρων, προς αποφυγή ατυχηµάτων: 

 
1) Στη συµβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Λευκάδος, υπάρχει ξερή καζουαρίνα, 

επικίνδυνη για πτώση. 

2) Στη συµβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ηρώων Πολυτεχνείου υπάρχει ξερό 
πεύκο επικίνδυνο για πτώση. 

3) Στο κοινόχρηστο χώρου του ∆ήµου Χαλανδρίου που βρίσκεται στη συµβολή της 
Λεωφόρου Πεντέλης µε την οδό Φραγκοκλησιάς και την έξοδο της Αττικούς Οδού, 
υπάρχουν τρία ξερά πεύκα, επικίνδυνα για πτώση αλλά και για τη µετάδοση φωτιάς. 

4) Στην πλατεία Χαλανδρίου υπάρχει πεύκο µε κλίση προς την παιδική χαρά επικίνδυνο για 
πτώση. Η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει τα µέσα για την στήριξή του όπως προκύπτει και από 
το µε αριθµ. πρωτ. 1798/26-01-2015 έγγραφο. 

5) Στην οδό Συγγρού 3 υπάρχει πεύκο µε κλίση, από το οποίο έχουν αποκολληθεί 
επανειληµµένως κλαδιά, επικίνδυνο για πτώση. 

6) Στη συµβολή των οδών ∆άσους και Νηρηίδων υπάρχει πεύκο που κατά τη διάρκεια των 
βροχοπτώσεων υποχώρησε το έδαφος και αποκαλύφτηκαν ρίζες, επικίνδυνο για πτώση. Η 
Τεχνική Υπηρεσία µε το µε αριθµ. πρωτ. 12725/2-6-2015 έγγραφο µας γνωρίζει ότι το 
παρόν διάστηµα δεν έχει τη δυνατότητα κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στο εν λόγω 
σηµείο. 

7) Μέσα στο προαύλιο του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου, που βρίσκεται επί της οδού Σαλαµίνος, 
υπάρχει µία λεύκα όπου έχει  δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα µε το ριζικό της σύστηµα 
στο αποχετευτικό σύστηµα του σχολείου, καθώς επίσης και στο οδόστρωµα του προαυλίου 
µε κίνδυνο πτώσης των παιδιών. 

8) Στη συµβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρκαδίου υπάρχει ξερή λεύκα (καβάκι) 
επικίνδυνη για πτώση. 

9) Μέσα στο προαύλιο του Β΄ Παιδικού Σταθµού που βρίσκεται επί της οδού Κάλβου, 
υπάρχει µία λεύκα προσβεβληµένη από µύκητα επικίνδυνη για πτώση. 

10) Επί της οδού Περικλέους 30 υπάρχει βραχυχίτωνας που έχει σηκώσει τις πλάκες του 
πεζοδροµίου και οι ρίζες του είναι κοντά στα ρολόγια της ΕΥ∆ΑΠ, µε κίνδυνο τραυµατισµού 
των διερχόµενων πεζών ή πρόκληση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης. 

H  υπηρεσία θα µεριµνήσει για την αντικατάσταση των δέντρων που θα αποµακρυνθούν, 
κατά προτεραιότητα στον ίδιο χώρο είτε στην ευρύτερη περιοχή. 

 
  β) την εισήγηση του θέµατος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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Ο κ. Π. Αναστασιάδης ψήφισε λευκό. 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 173/2015. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
                        Χαλάνδρι, 30/09/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Τεχνικής Υπηρεσίας – Προσχολικής Αγωγής – 
Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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