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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 25 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.10810/21.4.2017 πρόσκληση
του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, 3.
Αντζινάς Ιωάννης 4. Κούρτης Ανδρέας, 5. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 6. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 7.
Κουρής Μιχαήλ, τακτικά μέλη, και 8. Πανταζόπουλος Δημήριος, αναπληρωματικό μέλος, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ.
Γουρλής, Κατσορίδα, Παπαϊωάννου, Τζανέτος και Νικολακοπούλου.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 51/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κοπής τεσσάρων (4) δέντρων στο πεζοδρόμιο της οδού
Βίτσι 19, λόγω ανέγερσης οικοδομής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 6ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9270/2017 έγγραφο του
αντιδημάρχου κ. Καλούδη, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη κοπής τεσσάρων (4) δένδρων στο
πεζοδρόμιο της οδού Βίτσι 19, στο Δήμο Ηλιούπολης λόγω ανέγερσης οικοδομής, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1.Το με αρ. πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο με ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ (https://diavgeia.gov.gr/) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Γενικής Γραμματείας
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, με θέμα: Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της
πόλης.
2.Το άρθρο 4 παρ. 2 (η) του νόμου 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α’/9-4-2012) όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο για την
κοπή δένδρων, μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις
για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων, ή από διατάξεις της αρχαιολογικής
νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές άλλης ή συναφούς νομοθεσίας, απαιτείται
έκδοση εργασιών μικρής κλίμακας.
3. Την υπ. αρ. 2838/2-2-2017 αίτηση του κ. ΚΑΒΑΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (επισυνάπτεται φ/α) με την οποία
αιτείται κοπή δένδρων λόγω ανέγερσης πενταώροφης οικοδομής στην οδό Βίτσι 19.
4. Την συνημμένη εισήγηση του τμήματος Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου
του Δήμου μετά από αυτοψία- τεχνική έκθεση γεωπόνου, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η κοπή τεσσάρων
(4) δένδρων (πεύκο, βραχυχίτωνας, ακακία και ελιά) και η άμεση αντικατάσταση τους σε παρακείμενες θέσεις
φύτευσης.
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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.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την κοπή τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκο, βραχυχίτωνας, ακακία και ελιά) με την
προϋπόθεση της άμεσης αντικατάστασης τους σε παρακείμενες θέσεις φύτευσης, σύμφωνα με το σκεπτικό
της απόφασης.
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.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 26.4.2017

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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