
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της 
∆ηµοτικής  Κοινότητας Θρακοµακεδόνων ». 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρεται ως θέμα στην Δημοτική Κοινότητα την 

έκφραση γνώμης περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους 

χώρους της Δημοτικής  Κοινότητας Θρακομακεδόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του  

      Ν. 3852/2010 αρθρο 83 παρ. 2ζ και του Ν. 3463/2006. 

 Έχοντας υπ’ όψιν: 

1.  την υπ’ αριθ. 298/5-12-2015 αίτηση του κ. ΜΑΜΩΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ.  

2. Το με αριθμ. 5/7-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής κοπής δέντρων Βόρειου Τομέα το 

οποίο έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αχαρνές:   7 /12/2015 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ. : 5/2015 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 

 

   Σήμερα   7/12/2015 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν στα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας 

Θρακομακεδόνων, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής δέντρων εντός κοινόχρηστων 

χώρων, 

1) Ορφανίδης Χαράλαμπος τακτικό μέλος, Πρόεδρος 

2) Καρακάση Σμαρώ τακτικό μέλος. 

3) Τούντα Κων/να τακτικό μέλος. 

 

που ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 298/5-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ορφανίδης Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με θέμα την 

αξιολόγηση του υποβληθείσας αιτήματος  κοπής δέντρου. 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ορφανίδης Χαράλαμπος θέτει προς αξιολόγηση υπόψη της Επιτροπής την κάτωθι 

αίτηση  πολίτη και εισηγείται τη συζήτηση για λήψη απόφασης: 

1. την υπ’ αριθμ. 298/5-12-2015 αίτηση του κ. ΜΑΜΩΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία ζητά την κοπή ενός δένδρου 

(πεύκου) το οποίο φύεται επί του  πεζοδρομίου στην οδό ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 40, διότι όπως αναφέρει στην 

αίτηση του είναι επικίνδυνο. 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου 

Τομέα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
          Αχαρνές…8/12/2015...  

 
 

 

   Προς:  Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής   

               Κοινότητας Θρακομακεδόνων 
 
 



   Επί της ως άνω περίπτωσης διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν φωτογραφίες οι οποίες αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού. 

   Η επιτροπή κατόπιν μελέτης του ως άνω αιτήματος, κρίνει ότι εμπίπτει  στο αντικείμενο των εργασιών της. 

 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση της κοπής ενός δέντρου  ( πεύκου ) το οποίο φύεται επί του πεζοδρομίου στην οδό, 

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 40, διότι όπως αναφέρει στην αίτηση του είναι επικίνδυνο και όπως διαπιστώθηκε και 

από την αυτοψία της επιτροπής δημιουργεί προβλήματα με τον κορμό του στη διέλευση φορτηγών και 

λεωφορείων λόγω μεγάλης κλίσης προς το δρόμο. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

     ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                                       ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΣΜΑΡΩ 

                    ΤΟΥΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ 

                                                                         

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

   

          ΣΧΕΔΙΟ 

                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

                                                                   

                                                                                                                          

                                     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 

 

 

Συνημμένα:  

1.Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων 

2. Οι Νόμοι 3852/2010 και 3463/2006 

3. Το υπ’ αριθμ. 4/2015 Πρακτικό ( με φωτογραφίες) 

 

 

ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

  


