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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.10604/12.06.2020 πρόσκληση
του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018, και με βάση την υπ’ αριθ.33282/29.5.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι
παρόντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5.Χωματά Αικατερίνη, 6. Καρανδρέας Παναγιώτης τακτικά μέλη, ότι οι
κ.κ. Ζαννιάς Αναστάσιος και Ασβεστάς Δημήτριος τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ.Αραμπατζής Γαβριήλ, και Τσουκαλάς Ανδρέας καθώς και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ
Γκέκας, Παπαϊωάννου Κολυμπίρης, Κόνιαρη και Πανταζή
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 43/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση δέντρων από πεζοδρόμια σε διάφορα σημεία της
πόλης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Αντζινάς, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την
συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην λήψη ή μη απόφασης για απομάκρυνση
δέντρων από πεζοδρόμια σε διάφορα σημεία της πόλης, και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κολυμπίρης, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση
του θέματος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 10872/2020, 10856/2020, 10866/2020,
10870/2020 και 10859/2020 έγγραφα του, τα οποία έχουν ως εξής:


Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ.1328/22.01.2020 αιτήματος για κοπή δέντρου και λαμβάνοντας υπόψη :

α) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983
β) την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017
γ) την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
δ) την από 28.01.2020 Έκθεση Αυτοψίας του Κολυμπίρη Δημητρίου υπαλλήλου της υπηρεσίας μας,
εισηγούμαστε ότι κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση του πεύκου και η φύτευση νέου δέντρου, στον ίδιο χώρο,
κάτι που και ο αιτών πρότεινε, προς αποφυγή σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί.

Προτείνεται η

τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, κατά τις εργασίες νέας φύτευσης η οποία επιπροσθέτως
θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.


Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ.1782/29.01.2020 αιτήματος για κοπή δέντρου και λαμβάνοντας υπόψη:
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α) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983
β) την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017
γ) την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
δ) την από 04.02.2020 Έκθεση Αυτοψίας του Κολυμπίρη Δημητρίου υπαλλήλου της υπηρεσίας μας,
εισηγούμαστε την απομάκρυνση του ελαιόδεντρου και την μεταφύτευσή του, σε μελλοντικά κατάλληλο ελεύθερο
χώρο, εντός του οικοπέδου του αιτούντα, κάτι που και ο ίδιος προφορικά πρότεινε, με δεδομένο ότι δεν
υπάρχει άλλος κοινόχρηστος κατάλληλος – ελεύθερος χώρος για μεταφύτευση, τόσο μπροστά από το οικόπεδο
του αιτούντα, όσο και εκατέρωθεν αυτού.


Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ.18476/01.10.2020 αιτήματος για κοπή δέντρου και λαμβάνοντας υπόψη:

α) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983
β) την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017
γ) την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
δ) την από 11.06.2020 Έκθεση Αυτοψίας του Κολυμπίρη Δημητρίου υπαλλήλου της υπηρεσίας μας,
εισηγούμαστε ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση και αντικατάσταση του δέντρου, αλλά η
αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο
διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης των πεζών. Εκτιμάται δε ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες
ριζοκτομών, στις έντονα ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο ένωσης με
τον κορμό. Προτείνεται και η τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία επιπροσθέτως θα
προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.


Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ.3574/17.02.2020 αιτήματος για κοπή δέντρου και λαμβάνοντας υπόψη:

α) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983
β) την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017
γ) την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
δ) την από 11.06.2020 Έκθεση Αυτοψίας του Κολυμπίρη Δημητρίου υπαλλήλου της υπηρεσίας μας,
εισηγούμαστε ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση και αντικατάσταση του δέντρου, αλλά η
αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της ανασήκωσης των πλακών και η αποκατάσταση
των ρωγμών της μάντρας, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης των πεζών. Σε πρώτη φάση
εκτιμάται ότι δεν θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών. Αυτό όμως θα εξεταστεί καλύτερα κατά
την φάση των εργασιών αποκατάστασης.
Προτείνεται και η τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία επιπροσθέτως θα
προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.


Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ.6645/01.04.2020 αιτήματος για κοπή δέντρου και λαμβάνοντας υπόψη:

α) την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983
β) την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017
γ) την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
δ) την από 11.06.2020 Έκθεση Αυτοψίας του Κολυμπίρη Δημητρίου υπαλλήλου της υπηρεσίας μας,
εισηγούμαστε ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση και αντικατάσταση των δέντρων, αλλά η
αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου με εξομάλυνση της ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο
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διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης των πεζών. Εκτιμάται δε ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες
ριζοκτομών, στις έντονα ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο ένωσης με
τον κορμό. Προτείνεται και η τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία επιπροσθέτως θα
προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται 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.) το άρθρο
24 του Ν. 3613/2007 την παρ.2 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 1337/1983, την παρ.2 Άρθρο 29 ΝΟΜΟΣ 4495/2017,
την Υπ. Απόφαση 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 59/∆/3-02-89) άρθρο 24
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος


Εγκρίνει την απομάκρυνση του πεύκου και τη φύτευση νέου δέντρου, στον ίδιο χώρο, κάτι που και ο
αιτών πρότεινε, προς αποφυγή σοβαρών προβλημάτων που δημιουργεί.

Εγκρίνεται η τοποθέτηση

αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, κατά τις εργασίες νέας φύτευσης η οποία επιπροσθέτως θα
προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.


Εγκρίνει την απομάκρυνση του ελαιόδεντρου και την μεταφύτευσή του, σε μελλοντικά κατάλληλο
ελεύθερο χώρο, εντός του οικοπέδου του αιτούντα, κάτι που και ο ίδιος προφορικά πρότεινε, με
δεδομένο ότι δεν υπάρχει άλλος κοινόχρηστος κατάλληλος – ελεύθερος χώρος για μεταφύτευση, τόσο
μπροστά από το οικόπεδο του αιτούντα, όσο και εκατέρωθεν αυτού.



Δεν εγκρίνει την απομάκρυνση και αντικατάσταση του δέντρου, αλλά την αποκατάσταση των πλακών
πεζοδρομίου με εξομάλυνση της ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς
πρόσβασης των πεζών. Εκτιμάται δε ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών, στις έντονα
ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο ένωσης με τον κορμό.
Εγκρίνεται και η τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία επιπροσθέτως θα
προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.



Δεν εγκρίνει την απομάκρυνση και αντικατάσταση του δέντρου, αλλά την αποκατάσταση των πλακών
πεζοδρομίου με εξομάλυνση της ανασήκωσης των πλακών και η αποκατάσταση των ρωγμών της
μάντρας, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς πρόσβασης των πεζών. Σε πρώτη φάση εκτιμάται ότι
δεν θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών. Αυτό όμως θα εξεταστεί καλύτερα κατά την
φάση των εργασιών αποκατάστασης. Εγκρίνεται η τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής
μεμβράνης, η οποία επιπροσθέτως θα προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης.



Δεν εγκρίνει την απομάκρυνση και αντικατάσταση των δέντρων, αλλά την αποκατάσταση των πλακών
πεζοδρομίου με εξομάλυνση της ανασήκωσης των πλακών, στο πλαίσιο διασφάλισης της ασφαλούς
πρόσβασης των πεζών. Εκτιμάται δε ότι θα χρειαστεί να υλοποιηθούν εργασίες ριζοκτομών, στις έντονα
ανεπτυγμένες ρίζες που υπάρχουν προς το έδαφος αμέσως μετά το σημείο ένωσης με τον κορμό.
Εγκρίνεται η τοποθέτηση αντιριζικής – ριζοαπωθητικής μεμβράνης, η οποία επιπροσθέτως θα
προστατέψει και τους σωλήνες δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2020 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 19.6.2020

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4

