
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26ης Ιουλίου 2021 
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                      

                                                                                

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης 

ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων 

  

     ΑΠΟΦΑΣΗ    Νο:10  

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7               ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :2  
 

Σήμερα την  26 Ιουλίου 2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 -10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του 
e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 7954/22-07-2021 πρόσκλησης του κ. 
Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και 
αναπληρωματικά) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ 

παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 Γιαννακουρας  Δημήτριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  ΟΧΙ 

3 Βογιατζόγλου  Αργυρούλα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

4 
Γιαννοπούλου  

Κλεάνθη 
(Κλειω) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

5 Λιούτας  Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

6 Καρακώνη  Βαρβάρα-
Αικατερίνη 
(Βερίνα) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

7 Ντίνος  Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

8 Ανδρουλάκης  Ανδρέας ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 Κονταργύρης  Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 Σκιαδοπούλου  Γεωργία ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 Σταυριανουδάκης  Κωνσταντίνος-
Νεκτάριος 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

12 Τζιβελέκας  Ιωάννης ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

13 Τσιλίφης  Νικόλαος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

14 Αναστασόπουλος  Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

15 Θάνου  Χρυσούλα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 Λεμπέσης- 
Κολοκυθάς  

Ελευθέριος 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 6 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος.  

http://www.epresence.gov.gr/


 

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης  όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε 
υπόψη της επιτροπής το αριθμ.πρωτ. 4326/2021 έγγραφο, του Τμήματος Περιβάλλοντος στο οποίο 
αναφέρεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 46794/4-12-2015 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και μετά την υπ΄αρ. πρωτ. 1516/537/25-1-2016 κοινοποίηση του στους Ο.Τ.Α. από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους απαιτείται έγκριση 
μικρής κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης , μετά από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου 
Δήμου και σχετικής Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου ( Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά 
από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ), προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά  που 
προβλέπονται  από την παρ. 1 ΄η του αρθ.2 της 55177/4-10-2013 Απόφασης ( ΦΕΚ2605/Β/15-10-2013).  
Με δεδομένα τα ανωτέρω για τις υλοτομίες δέντρων που βρίσκονται στα πεζοδρόμια, κατόπιν αιτήσεων  
δημοτών ή αναφοράς και αυτοψίας της Υπηρεσίας Πρασίνου, Τεχνικής Υπηρεσίας  προτείνονται τα εξής: 
 

 Ενός πεύκου   στο 1ο    Γενικό Λύκειο Υμηττού  , διότι σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ.4323 19/4/2021 
αναφορά της  Υπηρεσία Πρασίνου ,  το δέντρο κρίνεται επικίνδυνο για πτώση  λογω μεγάλης κλίσης 
του κορμού του   . 

 Δυο  πεύκων   στο 5ο   Δημοτικό Σχολειό Δάφνης   , διότι σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ.4324 
19/4/2021 αναφορά της  Υπηρεσία Πρασίνου ,  τα δέντρα κρίνονται επικίνδυνα για πτώση  λογω 
μεγάλης κλίσης των  κορμών  τους .   

 Ενός πεύκου   στην οδό Σινώπης 25 & Αμασείας στην κοινότητα  Υμηττού  , διότι σύμφωνα με την 
υπ΄αρ. πρωτ.4325 19/4/2021 αναφορά της  Υπηρεσία Πρασίνου ,   έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος του 
κλαδιών και της  κόμης του με αποτέλεσμα  να έχει μείνει ένα μικρό ποσοστό κόμης που  συχνά 
σπάει  και κρίνετε επικίνδυνο για τους  κατοίκους της οικίας.  

Στη συνέχεια επί έδρας ο κ. Δήμαρχος- Πρόεδρος εισηγήθηκε το αριθμ. πρωτ. 3035/2021 έγγραφο του 
Τμήματος Περιβάλλοντος στο οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 46794/4-12-2015 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά την υπ΄αρ. πρωτ. 1516/537/25-1-2016 κοινοποίηση του 
στους Ο.Τ.Α. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους 
απαιτείται έγκριση μικρής κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης , μετά από αίτηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του οικείου Δήμου και σχετικής Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου ( Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ), προσκομίζοντας τα ειδικά 
δικαιολογητικά  που προβλέπονται  από την παρ. 1 ΄η του αρθ.2 της 55177/4-10-2013 Απόφασης ( 
ΦΕΚ2605/Β/15-10-2013).  
Με δεδομένα τα ανωτέρω για τις υλοτομίες δέντρων που βρίσκονται στα πεζοδρόμια, κατόπιν αιτήσεων  
δημοτών ή αναφοράς και αυτοψίας της Υπηρεσίας Πρασίνου, Τεχνικής Υπηρεσίας  προτείνονται τα εξής: 
 

 Μια Αρωκάρια στην οδό Θησέως 7 στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, διότι σύμφωνα με την 
υπ΄αρ.πρωτ. 14830/2020 αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από αυτοψία υπαλλήλου 
του Δήμου διαπιστώθηκε  ότι το ριζικό σύστημα του δέντρου ανασηκώνει σε επικίνδυνο βαθμό το 
πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμο. Επίσης έχει προκαλέσει φθορές σε δομικά 
στοιχεία όμορης κατοικίας κυρίως στην είσοδο και στον τοίχο του ισογείου. 

Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως   αποφασίσουμε σχετικά.  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αφού άκουσε την  εισήγηση του Δημάρχου – Προέδρου  καθώς και την επί έδρας εισήγηση, άκουσε τις 

απόψεις  και τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής και ειδικότερα του Δημοτικού συμβούλου κ. 

Ανδρουλάκη Ανδρέα ο οποίος ανέφερε ότι θα ψηφίσει θετικά σε ότι αφορά τα σχολεία, αρνητικά για την 

οδό Σινώπης 25 και Αμασείας  ενώ θα δηλώσει «Λευκό» για την οδό Θησέως 7 δεδομένου ότι δεν είχε 

εισήγηση και συνεπώς εικόνα επί του συγκεκριμένου θέματος, έλαβε γνώση του περιεχομένου του 

φακέλου και ειδικότερα των αριθμ. πρωτ. 4326/2021 και 3035/2021 εγγράφων της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, των αρ.πρωτ. 14830/2020, 4323/2021, 4324/2021 και 4325/2021  αναφορών - προτάσεων 

της Υπηρεσίας Πρασίνου, του  αριθμ. πρωτ.46794/4-12-2015 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και μετά την υπ΄αρ. πρωτ. 1516/537/25-1-2016 και έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του  Ν. 

3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010  όπως έχει τροποποιηθεί, του Ν.4555/2018 και 

ισχύει και του Ν.4071/2012,  μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,  



 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση υλοτομίας και αντικατάσταση για οικολογικό 

αντιστάθμισμα: 

 Ενός πεύκου   στο 1ο    Γενικό Λύκειο Υμηττού  , διότι σύμφωνα με την υπ΄αρ. πρωτ.4323/2021 
αναφορά της  Υπηρεσία Πρασίνου ,  το δέντρο κρίνεται επικίνδυνο για πτώση  λόγω μεγάλης 
κλίσης του κορμού του   . 

 Δυο  πεύκων   στο 5ο   Δημοτικό Σχολείο Δάφνης   , διότι σύμφωνα με την υπ΄αρ. 
πρωτ.4324/2021 αναφορά της  Υπηρεσία Πρασίνου ,  τα δέντρα κρίνονται επικίνδυνα για πτώση  
λόγω μεγάλης κλίσης των  κορμών  τους .   

 Μια Αρωκάρια στην οδό Θησέως 7 στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, διότι σύμφωνα με την 
υπ΄αρ.πρωτ. 14830/2020 αναφορά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  το ριζικό σύστημα του 
δέντρου ανασηκώνει σε επικίνδυνο βαθμό το πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να μην είναι 
προσβάσιμο ενώ έχει προκαλέσει και φθορές σε δομικά στοιχεία όμορης κατοικίας κυρίως στην 
είσοδο και στον τοίχο του ισογείου. 

Στην ανωτέρω απόφαση δήλωσε «ΛΕΥΚΟ» ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής  κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας όσον αφορά την υλοτομία επί της οδού Θησέως 7 , σύμφωνα με το 
σκεπτικό της παρούσης και βάσει των διατάξεων της παρ.10 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση υλοτομίας και αντικατάσταση για οικολογικό 

αντιστάθμισμα: 

 Ενός πεύκου στην οδό Σινώπης 25 & Αμασείας στην κοινότητα Υμηττού, διότι σύμφωνα με την 
υπ΄αρ. πρωτ.4325/2021 αναφορά της Υπηρεσία Πρασίνου , κρίνετε επικίνδυνο για τους κατοίκους 
της οικίας  επειδή έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος των κλαδιών και της κόμης του με αποτέλεσμα να 
έχει μείνει ένα μικρό ποσοστό κόμης που συχνά σπάει.  

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της επιτροπής κ. Ανδρουλάκης 
Ανδρέας. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

                                                                                                  ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ 
                  ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                
                ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

       ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
       ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

        
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 


