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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1487/24.01.2020 πρόσκληση
του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι
παρόντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Ζαννιάς Αναστάσιος, 7. Καρανδρέας
Παναγιώτης τακτικά μέλη, και 8. Παπαδόπουλος Κων/νος αναπληρωματικό μέλος, ότι ο κ. Ασβεστάς
Δημήτριος, τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Τσουκαλάς Ανδρέας και
Αραμπατζής Γαβριήλ και οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Κατσορίδα, Γκέκας, Παπαϊωάννου και Πανταζή.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 11/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (ελιές) στο πεζοδρόμιο της οδού
Γυμναστηρίου 5, στο Δήμο Ηλιούπολης

(από την συνεδρίαση αποχώρησαν οι κ.κ. Ζαννιάς, Παπαδόπουλος και Καρανδρέας)

Η υπάλληλος του Δήμου κ. Κατσορίδα, που εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 24524/2020 έγγραφό της το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (ελιές), στο
πεζοδρόμιο της οδού Γυμναστηρίου 5, στο Δήμο Ηλιούπολης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. To άρθρο 29 παρ.2 (ζ) του Ν.4495/2017 ΦΕΚ 167 Α’/3-11-2017 όπως ισχύει. Καθώς και την Εγκύκλιο
1/16-11-2017 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γραφείο Γενικής Γραμματέως Χωρικού και
Αστικού Περιβάλλοντος, με θέμα: Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.
4495/2017, (ΑΔΑ: 9ΡΜ34653Π8-ΨΧ2).
2. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ
4520 Β΄/16-10-2018).
3. Το υπ. αρ. 19578/15-10-2019 αίτημα της κας ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ με συνημμένη εξουσιοδότηση
από το κο Χειμαριό Ιωάννη (φ/α επισυνάπτονται), με το οποίο ζητείται η κοπή των δένδρων (ελιές) επί της
οδού Γυμναστηρίου 5.
4. Την συνημμένη εισήγηση του τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου
του Δήμου μετά από αυτοψία γεωπόνου.
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Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, μετά τη λήψη Απόφασης του αρμόδιου οργάνου
του Δήμου, υποβάλλεται αίτηση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας, στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για
να αποφανθεί σχετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος την από Δεκεμβρίου 2019 Εισήγησή της, η οποία έχει ως
εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ
Εξετάζοντας τo με αρ. πρωτ. 19578/15-10-2019 αίτημα, της κας ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ (φ/α
επισυνάπτεται), η υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στην οδό Γυμναστηρίου 5, Ηλιούπολη και
διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
Στα όρια ρυμοτομικής γραμμής και πεζοδρομίου πλάτους περίπου 2,5 μ. υπάρχουν δύο υγιή ελαιόδεντρα. Δεν
υφίσταται περιτοίχιση και δεν είναι πλακοστρωμένο το πεζοδρόμιο.
Το ριζικό σύστημα του ελαιόδεντρου που βρίσκεται στο όριο με το κτίσμα της οδού Γυμναστηρίου 7, έχει
προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές περιμετρικά του κορμού. Κατά την επισκευή του πεζοδρομίου θα πρέπει να
απομακρυνθεί το συγκεκριμένο ελαιόδενδρο δεδομένου ότι κατά τις εργασίες θα καταστραφεί σημαντικός
όγκος του ριζικού συστήματος, που θα επηρεάσει κυρίως λόγω κλίσης, τη στατικότητα και βιωσιμότητα του εν
λόγω δένδρου.
Για το συγκεκριμένο δένδρο (που βρίσκεται στο όριο με το κτίσμα της οδού Γυμναστηρίου 7), προτείνεται η
κοπή και η αντικατάσταση του.
Η Γεωπόνος
Παρασκευή Κατσορίδα
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), To άρθρο
29 παρ.2 (ζ) του Ν.4495/2017 ΦΕΚ 167 Α’/3-11-2017, την εγκύκλιο 1/16-11-2017 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γραφείο Γενικής Γραμματέως Χωρικού και Αστικού Περιβάλλοντος, την υπ’
αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4520
Β΄/16-10-2018), το υπ’ αριθ. πρωτ. 17645/19-9-2019 αίτημα του κ. Δαγκλή Νικολάου, το υπ’ αριθ. πρωτ.
19148/30-8-2019 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, την εισήγηση του τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής
Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την κοπή και την αντικατάστασή του ενός (1) δέντρου που βρίσκεται στο όριο με το κτίσμα
της οδού Γυμναστηρίου 7, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της απόφασης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 31.01.2020

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3

