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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275
Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων
Πρακτικό της με αριθ. 12/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 12ης
του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016.
Στο Χολαργό σήμερα, 12.10.2016, 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. 24098/07.10.2016, 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
28 και ονομαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Βαλυράκης

Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας
Ελένη Γεωργακοπούλου

Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Νικόλαος Κουτάκης

Βικτωρία Νικάκη
Γεώργιος Ρεμούνδος

Ιωάννης Σκουτέρης

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού
κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα, αντίστοιχα και παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα και η Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κα
Μαγδαληνή Πάλλη.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, Προστασίας Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης & Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κο Γεώργιο Τσουροπλή, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι :
1.

Η Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος, διενήργησε αυτοψία στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου,
κατόπιν της υπ’ αριθ. 20591/31-8-16 αιτήσεως της κας Βασιλικής Γερονικολού. Όπως διαπιστώσαμε, μέσα
στον υπ’ αριθ. 538 τάφο του συζύγου έχει φυτρώσει και αναπτυχθεί (από σπόρο το πιθανότερο) πεύκο
το οποίο αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τα 4 μέτρα και επιπλέον διαθέτει επικίνδυνη κλίση. Προτείνουμε
την κοπή του πεύκου χωρίς την εξαγωγή της ρίζας του ώστε να μην καταστραφεί ο τάφος και
παρακαλούμε το Δ.Σ όπως εγκρίνει την ανωτέρω κοπή.

2. Η Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος, διενήργησε αυτοψία στην οδό Μενίππου 24 (έναντι) όπου
υπάρχει στο πεζοδρόμιο πεύκο με επικίνδυνη κλίση προς το οδόστρωμα το οποίο επιπλέον
επιβαρύνεται από άλλο γερμένο πεύκο που βρίσκεται εντός της πολυκατοικίας (Μενίππου 24) και
στηρίζεται επάνω του σχηματίζοντας «αψίδα». Είναι απολύτως αναγκαία η κοπή του πεύκου του
πεζοδρομίου με παράλληλο κλάδεμα του πεύκου της πολυκατοικίας (Μενίππου 24) όπως ήδη
ενημερώσαμε και τον διαχειριστή. Παρακαλούμε το Δ.Σ όπως εγκρίνει την κοπή του πεύκου έναντι
Μενίππου 24.
3. Η Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος, διενήργησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού Αθ. Διάκου 4
και Φειδίου 10 στο Χολαργό, κατόπιν της υπ’ αριθ. 20826/5-9-16 αιτήσεως του κου Θεμιστοκλή Κονδύλη.
Όπως διαπιστώσαμε υπάρχει στο πεζοδρόμιο, σχεδόν σε επαφή με την μάντρα, μία λεύκα η οποία έχει
ανασηκώσει και καταστρέψει τον μαντρότοιχο με το ογκώδες ριζικό της σύστημα. Κατόπιν τούτου,
παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την κοπή του δέντρου (λεύκα) νέκρωση της ρίζας και την
απομάκρυνση της ταυτόχρονα με την αναγκαία επισκευή του πεζοδρομίου με μέριμνα της Τ.Υ του
Δήμου.
4. Στο πεζοδρόμιο της οδού Αναστάσεως 119 στο Χολαργό υπάρχει ένας βραχυχίτωνας ο οποίος έχει
ανασηκώσει υπερβολικά με το ριζικό του σύστημα την πλακόστρωση του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα
να προκαλούνται πολύ συχνά ατυχήματα στους πεζούς από την ύπαρξη σπασμένων και
υπερυψωμένων, ανισοϋψών πλακών. Παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την κοπή, νέκρωση, εκρίζωση
του βραχυχίτωνα, την επισκευή του πεζοδρομίου με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας και την
ταυτόχρονη αντικατάσταση και φύτευση δύο νέων δενδρυλλίων, στα δύο κενά που θα δημιουργηθούν.
5. Η Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος, πραγματοποίησε αυτοψία στο πεζοδρόμιο της οδού
Αργυροκάστρου 81 και Ρέππα κατόπιν της υπ’ αριθ. 22627/22-9-16 αιτήσεως του κου Ν. Ξυνόπουλου περί
αποκατάστασης του πεζοδρομίου το οποίο έχει υποστεί ζημιές από την ύπαρξη ενός δέντρου (λεύκα
αργυρόλευκη) της πρασιάς και των ριζών του. Όπως διαπιστώθηκε, το πεζοδρόμιο χρήζει όντως,
επισκευής αλλά δεν είναι απαραίτητη η κοπή της λεύκας παρά μόνο το ελαφρύ κλάδεμα της καθότι έχει
μικρή κλίση προς τον δρόμο. Οι περισσότερες πλάκες που έχουν φθαρεί είναι βυθισμένες και όχι τόσο
υπερυψωμένες και συνεπώς δεν είναι απαραίτητη η κοπή ριζών της λεύκας και μάλιστα μπορεί να είναι
και επιζήμια λόγω της κλίσης που έχει προς το οδόστρωμα. Προτείνουμε την επισκευή του
πεζοδρομίου με μέριμνα της Τ.Υ και το κλάδεμα της λεύκας της πρασιάς της οδού Αργυροκάστρου 81
και Ρέππα.
6. Η Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος, πραγματοποίησε αυτοψία στο Δημοτικό Κοιμητήριο
Παπάγου και συγκεκριμένα στον υπ’ αριθ. 1973Μ τάφο, κατόπιν της υπ’ αριθ. 22573/22-9-2016 αιτήσεως
του κου Γρηγορίου Κοσκέρη. Στον διπλανό τάφο φύεται εύρωστο πεύκο το οποίο έχει προκαλέσει
φθορές αλλά στον υπ’ αριθ. 1973Μ καμία. Συνεπώς σε αυτή την φάση θα προχωρήσουμε μόνο στο
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κλάδεμα του πεύκου με αφαίρεση του βραχίονα που σκεπάζει τον υπ’ αριθ. 1973Μ τάφο. Παρακαλούμε
το Δ.Σ όπως εγκρίνει το κλάδεμα του πεύκου.
7. Η Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος, διενήργησε αυτοψία στην οδό Κων/πόλεως 22Β κατόπιν της
υπ’ αριθ. 23683/4-10-2016 αιτήσεως του κου Μάριου Τσισκάκη περί κοπής μιας ελιάς του πεζοδρομίου. Ο
κος Τσισκάκης έχει προχωρήσει σε ολική ανακατασκευή της αποχέτευσης του ισογείου (μέρος της
παλαιάς είχε καταστραφεί από τις ρίζες) και πρόκειται να ανακατασκευάσει όλο το πεζοδρόμιο της
οδού Κων/λεως 22Β. Συνεπώς είναι απαραίτητη η απομάκρυνση της ελιάς που έχει προκαλέσει τις
φθορές με το ριζικό της σύστημα στο υπάρχων πεζοδρόμιο. Παρακαλούμε το Δ.Σ να εγκρίνει την κοπή,
νέκρωση, εκρίζωση της ελιάς στο πεζοδρόμιο της οδού Κων/λεως 22Β, Χολαργού και την ανακατασκευή
του πεζοδρομίου από τον κο Τσισκάκη με επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
8. Η Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος, διενήργησε αυτοψία στην οδό Χίου 54 και Αρκαδίου στο
Χολαργό, κατόπιν της υπ’ αριθ. 21261/8-9-2016. Επί της Αρκαδίου πρόκειται να γίνει διαπλάτυνση του
χώρου στάθμευσης της οικίας και ήδη μας έχει κατατεθεί το εγγεγραμμένο από την Πολεοδομία Σχέδιο
των προγραμματισμένων εργασιών. Τις εργασίες διαπλάτυνσης και διαμόρφωσης εμποδίζουν η ύπαρξη
ενός βραχυχίτωνα και ενός κυπαρισσιού (Λέιλαντ) του πεζοδρομίου. Προτείνουμε την κοπή των δύο
δέντρων του πεζοδρομίου της οδού Αρκαδίου και Χίου 54.
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 ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Την κοπή του πεύκου, χωρίς την εξαγωγή της ρίζας του ώστε να μην καταστραφεί ο υπ’ αριθ. 538
τάφος στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 20591/31-08-16 αιτήσεως της κας
Βασιλικής Γερονικολού.
Την κοπή του πεύκου, στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μενίππου 24 (έναντι) όπου υπάρχει πεύκο με
επικίνδυνη κλίση προς το οδόστρωμα, το οποίο επιπλέον επιβαρύνεται από άλλο γερμένο πεύκο που
βρίσκεται εντός της πολυκατοικίας (Μενίππου 24) και στηρίζεται επάνω του σχηματίζοντας «αψίδα»,
με παράλληλο κλάδεμα του πεύκου της πολυκατοικίας (Μενίππου 24).
Την κοπή, νέκρωση, εκρίζωση της ελιάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κων/λεως 22Β στη Δημοτική
Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 23683/04-10-2016 αιτήσεως του κου Μάριου Τσισκάκη,
καθώς και την ανακατασκευή του πεζοδρομίου από τον ίδιο τον κο Τσισκάκη με επίβλεψη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
Την κοπή δύο δέντρων, ενός βραχυχίτωνα και ενός κυπαρισσιού (λέιλαντ) του πεζοδρομίου επί της
οδού Αρκαδίου και Χίου 54 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, προκειμένου να γίνουν εργασίες
διαπλάτυνσης και διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης της οικίας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 21261/08-092016 της κας Πηνελόπης Χριστοφόρου.
Το ελαφρύ κλάδεμα ενός δέντρου (λεύκα αργυρόλευκη) στο πεζοδρόμια επί της οδού Αργυροκάστρου
81 και Ρέππα, χωρίς την κοπή ριζών της λεύκας, η οποία μπορεί να είναι επιζήμια λόγω της κλίσης που
έχει προς το οδόστρωμα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 22627/22-09-16 αιτήσεως του κου Νικόλαου Ξυνόπουλου.
Επιπλέον, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα μεριμνήσει για την επισκευή του πεζοδρομίου.
Το κλάδεμα του πεύκου, με αφαίρεση του βραχίονα που σκεπάζει τον υπ’ αριθ. 1973Μ τάφο, στο
Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 22573/22-09-2016 αιτήσεως του κου Γρηγορίου
Κοσκέρη.
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ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι :
1.

Την κοπή του δέντρου (λεύκα), την νέκρωση της ρίζας και την απομάκρυνση της, ταυτόχρονα με την
αναγκαία επισκευή του πεζοδρομίου, με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, επί της οδού Αθ.
Διάκου 4 και Φειδίου 10 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, κατόπιν της υπ’ αριθ. 20826/05-09-16
αιτήσεως του κου Θεμιστοκλή Κονδύλη.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Νικόλαος Στάππας, Ελένη
Γεωργακοπούλου, Χ. Πολυκαλά.

2. την κοπή, νέκρωση, εκρίζωση του βραχυχίτωνα, την επισκευή του πεζοδρομίου με μέριμνα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την ταυτόχρονη αντικατάσταση και φύτευση δύο νέων
δενδρυλλίων, στα δύο κενά που θα δημιουργηθούν, στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αναστάσεως 119 στη
Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, προκειμένου να μην προκαλούνται ατυχήματα στους πεζούς από την
ύπαρξη σπασμένων και υπερυψωμένων, ανισοϋψών πλακών.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Νικόλαος Στάππας, Χ. Πολυκαλά.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Χατζής, Δήμητρα
Ρουφογάλη, Περικλής Ζήκας, Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας, Αικατερίνη Φασούλη, Νικόλαος
Αποστολόπουλος, Γεώργιος Ανυφαντής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 275/2016.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Δημήτριος Οικονόμου

Δημήτριος Τούτουζας

Τα Μέλη
Χ. Παρίση, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Ά.-Μ. Τσικρικώνη, Α.
Σουρανή, Α. Βαλυράκης, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης,
Α. Χαρακτινιώτης, Κ.–Π. Τίγκας, Ε. Γεωργακόπουλου, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Χ. Πολυκαλά.,

