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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10
Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων
Πρακτικό της με αριθ. 1/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 27ης του
μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021.
Στον Χολαργό σήμερα, 27.01.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
1212/22.01.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 33 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά Δημήτριος Οικονόμου
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γιαννακοπούλου
Μαρία Αθανασάκου Χρήστος Πετράκης
Νικήτας Κανάκης
Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Δημητριάδου Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μαρία Σιώτου
Καρασιμοπούλου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Μιχαήλ Υφαντής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Πολύδωρας
Χαράλαμπος Στάϊκος
Αθανάσιος Κούτρας
Δημήτριος Τούτουζας
Λουκάς Ρίζος
Μιχαήλ Χατζής
Γεώργιος Ανυφαντής
Αντώνιος Ρεκλείτης
Μιχαήλ Τράκας
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Ρεμούνδος
Βασίλειος Σιαμάνης
Γεώργιος Αυγερινός
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
(ουδείς).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία
Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος σύμφωνα, με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020,
άρθρο 10 παρ. 1) καθώς και της υπ’ αριθ. 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίου, δυνάμει των οποίων η λήψη των
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αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της
ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, αναφέρθηκε στο
9ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε τον λόγο αρχικά στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης για την Κοινότητα Παπάγου κο Μιχάλη Υφαντή και στην συνέχεια στον Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την Κοινότητα Χολαργού κο Χρήστο Πετράκη, οι οποίοι
εισηγήθηκαν, ο καθένας με την σειρά του για την αντίστοιχη Κοινότητα τα κάτωθι:
A. Για την Κοινότητα Παπάγου:
1. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, διενήργησε αυτοψία στην οδό Βυζαντίου και Ροδόπης στην
Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 228/07-01-2021 αιτήσεως του κου Παναγιωτόπουλου, περί
κοπής τεσσάρων (4) ελαιόδεντρων του πεζοδρομίου. Από την αίτηση δεν γίνεται κατανοητό ποιες είναι
οι ελιές που δημιουργούν το πρόβλημα με την είσοδο στο νέο χώρο στάθμευσης που θα δημιουργηθεί,
ούτε το αντίγραφο του σχεδίου που επισυνάπτεται είναι διαφωτιστικό. Επίσης δεν έχει κατατεθεί
καμία άδεια κατεδάφισης ή ανέγερσης από τη πολεοδομία, ούτε υπάρχει εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας για την συγκεκριμένη περίπτωση. Συνεπώς στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να
προτείνουμε την κοπή των υγιών ελαιόδεντρων πάρα μόνο της μίας άρρωστης και σχεδόν
απονεκρωμένης ελιάς που βρίσκεται ακριβώς στη γωνία των οδών Ροδόπης και Βυζαντίου.
Παρακαλούμε το Δ.Σ. για την έγκριση.
2. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, διενήργησε αυτοψία στην οδό Αϊδινίου 5 (όπισθεν Ελ.
Βενιζέλου 10) στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 367/11-01-2021 αιτήσεως του κου
Γεράσιμου Σταθόπουλου, ιδιοκτήτη της νεοεγειρόμενης οικοδομής, η οποία συνοδεύεται από
διάγραμμα και αντίγραφο της υπ’ αριθ. 80009 οικοδομικής άδειας. Το πάρκινγκ αυτοκινήτων της νέας
οικοδομής το οποίο έχει ολοκληρωθεί, έχει είσοδο και έξοδο και από την οδό Ελ. Βενιζέλου 10 και από
την οδό Αϊδινίου 5. Στην οδό Αιδινίου 5 υπάρχουν δύο νεραντζιές που βρίσκονται στο άνοιγμα του
χώρου στάθμευσης και μία στο ενδιάμεσο που εμποδίζουν την έξοδο, την είσοδο και την στροφή των
οχημάτων λόγω στενότητας οδοστρώματος. Επίσης με το από 22-01-2021 υπηρεσιακό σημείωμα η
Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την απομάκρυνση των τριών δέντρων για τους παραπάνω
λόγους. Συνεπώς προτείνουμε την κοπή των τριών (3) νεραντζιών ενώ ο αιτών θα αναλάβει την
φύτευση τριών (3) νέων δέντρων νεραντζιάς, ηλικίας τουλάχιστον 3 ετών σε θέσεις που θα υποδείξει η
Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας, για τη διατήρηση του ισοζυγίου πρασίνου.
3. Ο κος Μάνος Μπότσαρης, Πολιτικός Μηχανικός με την υπ’ αριθ. 20987/25-11-2020 αίτηση που
περιλαμβάνει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (αντίγραφο της υπ’ αριθ. 1302/1986 οικοδομικής άδειας,
σκαρίφημα, τοπογραφικό διάγραμμα, φωτογραφίες και περαιωμένη δήλωση ένταξης στο Ν.
4495/2017), αιτείται την κοπή δύο νεραντζιών που εμποδίζουν τις εργασίες κατεδάφισης στην οδό
Βουτσινά 28 στην Κοινότητα Παπάγου. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει υπηρεσιακό σημείωμα από
την Τεχνική Υπηρεσία, που προτείνει την κοπή των δύο δέντρων. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε το Δ.Σ.
όπως εγκρίνει την απομάκρυνση των δύο νεραντζιών της οδού Βουτσινά 28 και την υποχρέωση του
αιτούντος να αντικαταστήσει αυτά τα δύο δέντρα, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες σε θέση που θα
υποδείξει η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας.
B. Για την Κοινότητα Χολαργού:
1. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, διενήργησε αυτοψία στην οδό Σκοπέλου 2 στην Κοινότητα
Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 21671/07-12-2020 αιτήσεως για την απομάκρυνση μιας μουριάς του
πεζοδρομίου. Όπως διαπιστώσαμε η μουριά έχει ταλαιπωρηθεί και τραυματιστεί από τα μηχανήματα
και οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στις οικοδομικές εργασίες μικρής κλίμακας με αριθ. πρωτ.
143092/26-07-2020. Για την κοπή της μουριάς υπάρχει υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας με
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θετική εισήγηση για την απομάκρυνση της και στο οποίο αναφέρεται ότι ο αιτών υποχρεούται μετά την
επισκευή του πεζοδρομίου να φυτεύσει εντός της ιδιοκτησίας νέο δενδρύλλιο. Κατόπιν τούτου
παρακαλούμε το Δ.Σ. να εγκρίνει την απομάκρυνση της μουριάς.
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
Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:
A. Για την Κοινότητα Παπάγου:
1. την κοπή ενός (1) δέντρου (ελιά) στην συμβολή των οδών Βυζαντίου και Ροδόπης στην Κοινότητα
Παπάγου (και συγκεκριμένα μιας άρρωστης και σχεδόν απονεκρωμένης ελιάς που βρίσκεται ακριβώς
στη γωνία των οδών) και όχι την κοπή τεσσάρων (4) ελαιόδεντρων, που αιτείται ο κος
Παναγιωτόπουλος με την υπ’ αριθ. 228/07-01-2021 αίτησή του.
2. την κοπή τριών (3) δέντρων (νεραντζιές) που εμποδίζουν την είσοδο, την έξοδο και την στροφή των
οχημάτων, λόγω στενότητας του οδοστρώματος στην οδό Αϊδινίου 5 (όπισθεν της οδού Ελ. Βενιζέλου
10) στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 367/11-01-2021 αιτήσεως του κου Γεράσιμου
Σταθόπουλου, ιδιοκτήτη της νεοεγειρόμενης οικοδομής και η οποία συνοδεύεται από διάγραμμα και
αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
Με την ολοκλήρωση της οικοδομής, ο αιτών, θα αναλάβει τη φύτευση τριών (3) νέων δέντρων νεραντζιάς,
ηλικίας τουλάχιστον 3 ετών σε θέσεις που θα του υποδείξει η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας, ώστε να
διατηρηθεί το ισοζύγιο πρασίνου.
3. την κοπή δύο (2) δέντρων (νεραντζιές) που εμποδίζουν τις εργασίες κατεδάφισης στην οδό Βουτσινά 28
στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 20987/25-11-2020 αίτησης του κου Μάνου Μπότσαρη Πολιτικός Μηχανικός και η οποία συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών (αντίγραφο
οικοδομικής άδειας, σκαρίφημα, τοπογραφικό διάγραμμα, φωτογραφίες και περαιωμένη δήλωση
ένταξης στο Ν. 4495/2017).
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο αιτών, θα αναλάβει τη φύτευση δύο (2) νέων δέντρων, σε θέση που θα
του υποδείξει η Δ/νση Περιβάλλοντος και Αειφορίας, ώστε να διατηρηθεί το ισοζύγιο πρασίνου.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.
«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περικλής Ζήκας.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικήτας Κανάκης και Νικόλαος Καραγιάννης
«δήλωσαν» ότι απέχουν από τη ψηφοφορία.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Μιχαήλ
Χατζής, Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Παναγιώτης Δεμέστιχας, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας,
Χαράλαμπος Στάϊκος και Λουκάς Ρίζος.
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B. Για την Κοινότητα Χολαργού:
1. την κοπή ενός (1) δέντρου (μουριά) το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί και τραυματιστεί από τα μηχανήματα
και οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, στην οδό Σκοπέλου 2
στην Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 21671/07-12-2020 αιτήσεως.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την επισκευή του πεζοδρομίου, η αιτούσα, θα αναλάβει τη φύτευση
ενός (1) νέου δέντρου εντός της ιδιοκτησίας της, ώστε να διατηρηθεί το ισοζύγιο πρασίνου.

Υπέρ της εισήγησης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.
«Λευκό» ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περικλής Ζήκας.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικήτας Κανάκης και Νικόλαος Καραγιάννης
«δήλωσαν» ότι απέχουν από τη ψηφοφορία.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Μιχαήλ
Χατζής, Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Παναγιώτης Δεμέστιχας, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας,
Χαράλαμπος Στάϊκος και Λουκάς Ρίζος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 10/2021.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας
Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α.
Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

