




                                                                                                                                                                                                                  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

1. Την  ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 42436/26.10.2020 αίτησης της κας ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ , η οποία
ζητά την κοπή ενός πεύκου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σαμψούντος 58, στην περιοχή Άγιος Πέτρος , διότι το
εν λόγω πεύκο δημιουργεί προβλήματα στην μάντρα κατοικίας, στο πεζοδρόμιο και  στο οδόστρωμα.
2. Την ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 36667/17.09.2020 αίτησης του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ ,

ο οποίος ζητά την κοπή ενός πεύκου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μυκόνου και Ελ. Βενιζέλου. Προτείνεται η
επισκευή των πλακών του πεζοδρομίου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή κίνηση κάθε είδους πεζών.
3. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.:  40450/13.10.2020 αίτησης της κας ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΥ,  η

οποία ζητά την κοπή ενός δέντρου (λέυλαντ), το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δημ. Δέδε 23,  διότι στο εν λόγω
σημείο το δέντρο έχει κοπεί.
4. Την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 41011/15.10.2020 αίτησης του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗ ,  ο

οποίος ζητά την κοπή ενός δέντρου, χαρουπιά, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μένωνος 6,  διότι στο εν λόγω
σημείο δεν βρέθηκε δέντρο.
5. Την ΑΠΟΡΙΨΗ της με αρ. πρωτ.: 40685/13.10.2020 αίτησης του κ. ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΠΠΑ , ο οποίος ζητά

την κοπή ενός πεύκου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 12, στην περιοχή Κόκκινος
Μύλος, διότι βρίσκεται εντός ιδιωτικού χώρου.
6. Την ΕΚΓΡΙΣΗ της με αρ. πρωτ.: 36256/15.09.2020 αίτησης της κας ΜΑΡΙΑΣ ΣΙΔΕΡΗ, για τη κοπή: α)
μιας βρωμοκαρυδιάς, η οποία βρίσκεται επί της οδού Αδ. Κοραή 8, διότι αποτελεί ζιζάνιο, 
β)  ενός  ευκαλύπτου,  ο οποίος  βρίσκεται  επί  της οδού  Δημ.  Βαρελά  29,  διότι  ο  κορμός  του  και  το  ριζικό του
σύστημα έχει σπάσει και ανασηκώσει τμήμα κτιρίου που βρίσκεται παραπλεύρως και 
γ) ενός ευκαλύπτου επί της οδού Αθηνών 29 και Τσεβά, διότι βρίσκεται εντός του οδοστρώματος.
8.       Την με αριθμ.16/24-12-2020 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής  Κοινότητας Αχαρνών 
      σύμφωνα      με την οποία:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΟΝΑ
 Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 9/14-12-2020 Πρακτικό- Έκθεση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων κοπής     δέντρων
Κεντρικού και Νότιου Τομέα  εντός κοινόχρηστων χώρων.
 Η πιο πάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 16/2020 
 Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης .

                            ΣΧΕΔΙΟ
Ο Αντιδήμαρχος

    Περιβάλλοντος και Πρασίνου                         
                                                                 

 
 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  
Συνημμένα: 
1.Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων
2. Οι Νόμοι 3852/2010 και 3463/2006
3. Το υπ’ αριθμ. 9/14-12-2020 πρακτικό (με φωτογραφίες)
4. Η με αριθμ. 16/24-12-2020  απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών

ΕΙΣΗΓΗΤΗ
Σ

ΤΜΗΜ/ΡΧΗ
Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ





Κατά τον έλεγχο του ακινήτου,   του τοπογραφικού  διαγράμματος, της τεχνικής έκθεσης και της Υπ.

Δήλωσης  του  μηχανικού  και  αφού  έγινε  αυτοψία  στο  ακίνητο,  διαπιστώθηκε  ότι  στην  πρόσοψη  του

ακινήτου δεν έχουν τοποθετηθεί κράσπεδα από το Δήμο, συνεπώς δεν υφίσταται απότμηση πεζοδρομίου

(με  υποβιβασμό  κρασπέδου)  για  τη  διαμόρφωση  εισόδου  –  εξόδου.  Ακολούθησε  συνεννόηση  με  το

γραφείο  του  μηχανικού  κ.  Άγγελου  Φλώρου και  αποφασίστηκε  ότι  για  την  εξυπηρέτηση  των

επαγγελματικών αναγκών  του εργαστηρίου ξυλουργικών εργασιών του  κ. Τσιλιγκίρη Θωμά,  επί της

οδού  Φιλαδελφείας  στον  αρ.  170 στο  Ο.Τ.   Γ  1965 της  ΠΕ  «ΧΑΡΑΥΓΗ  Β’»,  αντί  απότμησης

πεζοδρομίου  θα  οριοθετηθεί  με  κίτρινη  ανακλαστική  γραμμή  η  είσοδος  –  έξοδος  από  τον

υφιστάμενο νόμιμο χώρο στάθμευσης στην πρασιά του ακινήτου για την είσοδο – έξοδο του

οχήματος. 

Σε  περίπτωση  κατασκευής  εργασιών  βελτίωσης  γεωμετρικών  χαρακτηριστικών  ή  διαπλάτυνσης  της

υφιστάμενης  οδού,  αναντίρρητα με μέριμνα και  αποκλειστική  δαπάνη του ενδιαφερόμενου,  δίχως καμία

απαίτηση για αποζημίωση, θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της εισόδου –εξόδου και

της απότμησης στη 

νέα μορφή της οδού με τα νέα δεδομένα και τις υποδείξεις της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας,  εγκρίνοντας

νέα  απότμηση πεζοδρομίου (ή /και βεβαίωση εισόδου –εξόδου)

 Σημειώνεται επίσης ότι η τήρηση όλων των προϋποθέσεων και η ορθή κατασκευή βάσει της κείμενης

νομοθεσίας περί κυκλοφοριακών  συνδέσεων καθώς και η απαιτούμενη σήμανση βάσει του ΚΟΚ , γίνεται με

αποκλειστική  ευθύνη  του  μηχανικού  που  συνεργάζεται  με  την  επιχείρηση  και  του  νομίμου

εκπροσώπου της επιχείρησης. 
 Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται  μόνο για  την  έγκριση της  εισόδου-  εξόδου και  με τον  όρο ότι

πληρούνται  όλες  οι  λοιπές  νόμιμες  προϋποθέσεις, για  χρήση  σε  αδειοδοτήσεις  κλπ  σε  αρμόδιους

κρατικούς φορείς και Υπηρεσίες. 

Η παρούσα εισήγηση αφορά σε ατομική και όχι κανονιστική Απόφαση, συνεπώς δεν υπόκειται στους όρους

του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 και δεν απαιτεί έγκριση από το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

                  Η  συντάξασα                 Ο  Δ/σης Τ.Υ.  

             ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΔΑΜΑΣΚΟΣ            
                           

            ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                       ΜΗΧ./ΗΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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