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Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.
Πρακτικό της με αριθ. 22/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Παπάγου – Χολαργού, της 21ης του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015.
Στο Χολαργό σήμερα, 21/10/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου – Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
24727/16-10-2015, πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 26 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Οικονόμου Δ., Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε.,
Τσικρικώνη Α. – Μ., Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη
Γ., Τσουροπλής Γ, Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β.,
Σκουτέρης Ι., Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ. – Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε.,
Τούτουζας Δ., Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεμέστιχας Π., Χατζής Μ., Κουτάκης Ν., Κεχρής Ι., Φασούλη Α., Αποστολόπουλος Ν.,
Πολυκαλά Χ. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Κατερίνα
Γκούμα, αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος και ο
δημοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης Αναστασίου για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 15ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αυγουρόπουλο, ο
οποίος είπε τα κάτωθι:
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1. Η Υπηρεσία Πρασίνου διενήργησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της Οδού Ξανθίππου
92 και Πολυμνίας 13 κατόπιν της υπ’ αριθ. 24051/12-10-2015 αιτήσεως του κ.
Ιωάννη Μιχαλέρη με την οποία ζητάει την κοπή ενός βραχυχίτωνα. Ο βραχυχίτωνας
αυτός είναι ευθύκορμος, υγιής και δεν έχει προκαλέσει καμία φθορά στο
πεζοδρόμιο. Ως εκ τούτου παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να μην εγκρίνει
την κοπή του δέντρου στην οδό Πολυμνίας 13.
2. Η Υπηρεσία Πρασίνου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία διενήργησαν
αυτοψία στην οδό Χίου 19 κατόπιν της αιτήσεως του κ. Αθανάσιου Παλαμά
(υπ’αριθ. 13336/11-06-2015) ό οποίος επανέρχεται σε παλαιότερο αίτημα. Στην
αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ένα δέντρο του πεζοδρομίου (βραχυχίτωνας) έχει πλέον
ισχυρά ανασηκώσει την πλακόστρωση λόγω αύξησης του όγκου του ριζικού του
συστήματος . Επειδή σε αυτό το σημείο θα ξεκίνησει εντός των ημερών εργολαβία
της Τ.Υ. για αποκατάσταση πλακοστρώσεων θα πρέπει να απομακρυνθεί ο
βραχυχίτωνας και να αντικατασταθεί με άλλο είδος δέντρου που δεν θα
δημιουργήσει στο μέλλον εκ νέου πρόβλημα στην προσβασιμότητα του
πεζοδρομίου. Με την ευκαιρία των εργασιών που θα ξεκινήσουν θα πρέπει να
αντικατασταθεί με άλλο είδος και ο βραχυχίτωνας που υπάρχει δίπλα στην εσοχή
κάδου, (Χίου 21).
3. Από αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία Πρασίνου στο παρακείμενο άλσος της
οδού Γ. Μπλέσσα 50 διαπιστώθηκε ότι ένα πεύκο έχει πάρει κλίση με αποτέλεσμα ο
ένας βραχίονας του να εφάπτεται της οικίας. Ως εκ τούτου παρακαλούμε το
Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το κλάδεμα του πεύκου ώστε να αφαιρεθεί ο ένας
βραχίονας και έτσι να περιοριστεί ο ορατός κίνδυνος πτώσης του δέντρου.
4. Η Κα Αγγελική Βεργίτση, με την υπ’ αριθ. 21345/16-09-2015 αίτησή της ζητάει
την κοπή δύο δέντρων κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο της οδού Φραγκογιάννη 49.
Στην ίδια αίτηση επισυνάπτει έγγραφο του τ. Δήμου Παπάγου (υπ’αριθ. 1731/0205-2009) με το οποίο είχε ενημερωθεί από το Δήμο ότι η κοπή των δύο δέντρων
είχε εγκριθεί με την απόφαση του τότε Δ.Σ υπ’αριθ. 55/2009 και απλά εκκρεμούσε
η γνωμοδότηση του Δασαρχείου Πεντέλης, η οποία όμως δεν έφτασε ποτέ λόγω
του ότι το Δασαρχείο δεν γνωμοδοτεί πλέον για τα δέντρα των πεζοδρομίων. Η κα
Βεργίτση είχε καταθέσει τον Μάιο του 2015, αίτηση (υπ’αριθ. 8498/04-05-2015) για
την κοπή των ίδιων δέντρων χωρίς να μνημονεύσει στο έγγραφό της την έγκριση
κοπής που υπήρχε από το 2009. Έτσι εκ παραδρομής η Υπηρεσία Πρασίνου έκανε
εκ νέου θετική εισήγηση στο Δ.Σ για την κοπή των δύο δέντρων η οποία όμως
απορρίφθηκε από το τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 147/03-06-2015.
Συνεπώς , είναι δίκαιο αλλά και προς αποκατάσταση της τάξης, εφόσον υπάρχει
προγενέστερη έγκριση κοπής, να εγκρίνει το Δ.Σ την κοπή των δύο δέντρων
κουκουναριάς στην οδό Φραγκογιάννη 49.
5. Η Υπηρεσία Πρασίνου έλαβε από την Τ.Υ, την από 05/10/2015 Γραπτή Τεχνική
Έκθεση (την οποία επισυνάπτουμε) στην οποία αναλύεται η αναγκαιότητα
απομάκρυνσης των νεραντζιών από το πεζοδρόμιο της οδού 17 Νοέμβρη, έναντι
Σχολείων, στη προσεχή εργολαβία η οποία αφορά σημειακές παρεμβάσεις σε
πλακοστρώσεις έτους 2015.
Η Υπηρεσία Πρασίνου διενήργησε αυτοψία μαζί με αρμόδια υπάλληλο της
Τεχνικής Υπηρεσίας και διαπίστωσε ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν είκοσι
τέσσερις (24) νεραντζιές ηλικίας 25 ετών τουλάχιστον. Πιστεύουμε ότι μπορεί να
υπάρξει μέση λύση ώστε να εξασφαλιστεί η άνετη πρόσβαση στο πεζοδρόμιο χωρίς
να θανατώσουμε τα δέντρα. Τα δέντρα αυτά εάν κλαδευτούν μπορούν να
μεταφυτευτούν με μπάλα χώματος και ρίζα, σε αλλά σημεία κοινόχρηστου
πρασίνου (π.χ Μεγάλο Πάρκο) που υπάρχουν κενά φύτευσης και μάλιστα μετά από
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1-2 μήνες που οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες το ποσοστό επιτυχίας της
μεταφύτευσης θα είναι μεγαλύτερο. Συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσει η
εργολαβία από αυτό το σημείο. Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να
αποφύγουμε μια δυσάρεστη κατάσταση, από τη στιγμή που υπάρχουν λύσεις που
συνδυάζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με την οικολογική συνείδηση.
Παρακαλούμε λοιπόν το Δ.Σ να εγκρίνει την απομάκρυνση των 24 δέντρων
νεραντζιάς από το πεζοδρόμιο της οδού 17 Νοέμβρη, έναντι Σχολείων, σύμφωνα με
το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας με ταυτόχρονη μεταφύτευση των
δέντρων σε άλλα σημεία του Δήμου με κενά φύτευσης. Το κλάδεμα και η
μεταφύτευση των δέντρων στις νέες θέσεις να γίνουν με την επίβλεψη της Δ/νσης
ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ ενώ ο εργολάβος καλείται με ιδιαίτερη προσοχή χωρίς να τραυματίσει
τα δέντρα να τα εξάγει από το έδαφος με μπάλα χώματος και ρίζα προκειμένου να
μεταφυτευτούν στα νέα σημεία με αυξημένο ποσοστό επιτυχίας.
6. Η Υπηρεσία Πρασίνου έλαβε από 07/10/2015 από την Τ.Υ Υπηρεσιακό Σημείωμα
(το οποίο επισυνάπτουμε) σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να απομακρυνθεί ένα
δέντρο που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Φανερωμένης 21 (και όχι 19 όπως
εκ παραδρομής έχει γραφτεί) διότι εμποδίζει την διέλευση ΑμεΑ σύμφωνα με την
υπ’αριθ. 69211/25-06-15 Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης Δημοσίων Επενδύσεων
Το εν λόγω πεζοδρόμιο έχει κατασκευαστεί μέσα από το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π «Αττική 2007-2013» και η
συμμόρφωση προς τις συστάσεις της Επιτροπής είναι υποχρεωτική.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την κοπή και
απομάκρυνση του ελαιοδέντρου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού
Φανερωμένης 21, δίπλα στο πίλλαρ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Δεν εγκρίνει, την κοπή του δέντρου στο πεζοδρόμιο της Οδού Ξανθίππου 92 και
Πολυμνίας 13 κατόπιν της υπ’ αριθ. 24051/12-10-2015 αιτήσεως του κ. Ιωάννη
Μιχαλέρη.
Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουγιουμτζόπουλος Χ., Στάππας Ν.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ.
Γεωργακοπούλου Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.
Να απομακρυνθεί ο βραχυχίτωνας στην οδό Χίου 19 κατόπιν της αιτήσεως
του κ. Αθανάσιου Παλαμά (υπ’ αριθ. 13336/11-06-2015) ό οποίος επανέρχεται σε
παλαιότερο αίτημα και να αντικατασταθεί με άλλο είδος δέντρου που δεν θα
δημιουργήσει στο μέλλον εκ νέου πρόβλημα στην προσβασιμότητα του
πεζοδρομίου. Με την ευκαιρία των εργασιών που θα ξεκινήσουν θα πρέπει να
αντικατασταθεί με άλλο είδος και ο βραχυχίτωνας που υπάρχει δίπλα στην εσοχή
κάδου, (Χίου 21).
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2.
Εγκρίνει το κλάδεμα του πεύκου ώστε να αφαιρεθεί ο ένας βραχίονας και
έτσι να περιοριστεί ο ορατός κίνδυνος πτώσης του δέντρου στο παρακείμενο άλσος
της οδού Γ. Μπλέσσα 50.
3.
Εγκρίνει την κοπή των δύο δέντρων κουκουναριάς στο πεζοδρόμιο
Φραγκογιάννη 49 κατόπιν της αιτήσεως υπ’ αριθ. 21345/16-09-2015 της Κας
Αγγελικής Βεργίτση.
4.
Εγκρίνει την κοπή και απομάκρυνση του ελαιοδέντρου που βρίσκεται στο
πεζοδρόμιο της οδού Φανερωμένης 21, δίπλα στο πίλλαρ, διότι εμποδίζει την
διέλευση ΑμεΑ σύμφωνα με την υπ’αριθ. 69211/25-06-15 Έκθεση Επιτόπιας
Επαλήθευσης Δημοσίων Επενδύσεων. Το εν λόγω πεζοδρόμιο έχει κατασκευαστεί
μέσα από το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π
«Αττική 2007-2013» και η συμμόρφωση προς τις συστάσεις της Επιτροπής είναι
υποχρεωτική.
Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζήκας Π., Κουγιουμτζόπουλος Χ.,
Στάππας Ν.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ.
Γεωργακοπούλου Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απομάκρυνση των 24 δέντρων νεραντζιάς από το πεζοδρόμιο της οδού
17 Νοέμβρη, έναντι Σχολείων, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής
Υπηρεσίας με ταυτόχρονη μεταφύτευση των δέντρων σε άλλα σημεία του Δήμου με
κενά φύτευσης. Το κλάδεμα και η μεταφύτευση των δέντρων στις νέες θέσεις να
γίνουν με την επίβλεψη της Δ/νσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ ενώ ο εργολάβος καλείται με
ιδιαίτερη προσοχή χωρίς να τραυματίσει τα δέντρα να τα εξάγει από το έδαφος με
μπάλα χώματος και ρίζα προκειμένου να μεταφυτευτούν στα νέα σημεία με
αυξημένο ποσοστό επιτυχίας.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ.
Γεωργακοπούλου Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Τούτουζας
Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη
Παρίση Χ., Αθανασάκου Μ., Αυγουρόπουλος Α., Βεντουζά Ε., Τσικρικώνη Α. – Μ.,
Νικάκη Β., Ρουφογάλη Δ., Σουρανή Α., Βαλυράκης Α., Αρβανίτη Γ., Τσουροπλής Γ,
Δημητριάδου Μ., Μπουφούνου Β., Τράκας Μ., Σιαμάνης Β., Σκουτέρης Ι.,
Χαρακτινιώτης Α., Τίγκας Κ.–Π., Ζήκας Π., Γεωργακοπούλου Ε., Κουγιουμτζόπουλος
Χ., Στάππας Ν., Νικολάου Δ., Ρεμούνδος Γ.

