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Από το πρακτικό της  18ης/2017 Τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 190 

 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για την κοπή  των επικίνδυνων προς πτώση (ασθενών)  δέντρων στα όρια του Δήμου 

Χαϊδαρίου. 

 
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της 

εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. 

πρωτ   26563/22-09-2017, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις 22-
09-2017 και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  είκοσι  οκτώ  (28) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 
1 Β. Παντελάρος  10. Σ. Χατζηστεργίου   19. Ε. Τροχίδης   28.Η. Δρούλιας    
2 Ν. Καραγιάννης  11. Μ. Χουδελούδης   20. Α. Μποζίκας  29. Α. Γκανά –Ρηγάκη   

  
3. Ν. Δαουάχερ   12. Λ. Βουλγαρίδης  21. Ε. Λυμπουσάκη-

Γεωργιάδη  

30. Φ. Θεοδωρακόπουλος  
Απών 

4. Κ. Σταθάς  Απών 13. Μ. Δημουλά    22. Ε. Τοκατλίδη    31. Ι. Κέντρης  Απών 

5. Η. Βαρυτιμιάδης  14. Γ. Ζέρβα      23. Ε. Ντηνιακός  32. Κ. Ασπρογέρακας    
6. Ε. Θερμού   15. Π. Κουβαράς  Απών 24. Δ. Τσατσαμπάς   33. Κ. Φουρλής  Απών 

7. Κ.Βορέας 16. Α. Παναγοπούλου-

Γεωργοπούλου  

25.Β. Καρατζαφέρης   

8. Π. Μοσχονάς  17 Κ. Τσουκνίδας    26. Θ.Σπηλιόπουλος   

9. Ι. Ζώτος    18. Δ. Θεοδώρου    27.Α. Σκαμπά     

Ο Δήμαρχος  συμμετείχε στην συνεδρίαση. 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μεταβολές:  

1) Πριν τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση  του 

εξής θέματος  ως  κατεπείγον: «Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαϊδαρίου σε κατηγορίες, σύμφωνα 

με το Ν. 4479/17». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  εγκρίνει ομόφωνα την ένταξη του θέματος το οποίο  και θα αποτελέσει  το 23
ο
  θέμα της 

ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7). 

2) Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε το 7
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί και να ψηφιστεί  ως 4

ο
 θέμα της 

ημερησίας διάταξης.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο- οµόφωνα- αποφάσισε την µεταβολή  στην αρίθµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, 

ως εξής: το7ο  σε 4ο, το 4ο σε 5ο , το 5ο σε 6ο &  το 6ο σε 7ο  

Προσελεύσεις- Αποχωρήσεις :  

Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ.  Η. Δρούλιας, Α. Γκανά –Ρηγάκη , Δ. Τσατσαμπάς και  Ε. Τοκατλίδη,  αποχώρησαν από 

την συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 2
ου

  (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης. 

Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ε. Ντηνιακός και Α. Μποζίκας, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 3
ου

  

(πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης. 
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 2
ο
  θέμα ημερησίας διάταξης, απηύθυνε  το λόγο στον κ 

Κ. Τσουκνίδα εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα πρασίνου, ο οποίος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος, την από 25-

09-2017  εισήγηση της Υπηρεσίας Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος -Τμήμα  Πρασίνου, για την άμεση κοπή 

των επικίνδυνων προς πτώση δένδρων, επί της οδού Καραϊσκάκη και της πλατείας Παλατάκι, τα οποία έχουν 

προσημανθεί και φέρουν σφραγίδα του Δασαρχείου, ανέφερε:  

 

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αφορά την ασφάλεια των πολιτών, σίγουρα δεν είναι αρεστό σε 

κανέναν η κοπή των  πεύκων, αλλά έχει να κάνει με την ανάγκη για την άμεση κοπή των επικίνδυνων προς πτώση 

δένδρων στην  οδό Καραϊσκάκη  και στην πλατεία Παλατάκι,  αφού έχει προηγηθεί αυτοψία από το Δασαρχείο και 

από τους Γεωπόνους του Δήμου μας και έχει γίνει προσήμανση στα επικίνδυνα προς πτώση δένδρα.  

 Στην περιοχή του Δήμου μας έχουμε τρία είδη πεύκων τη Χαλέπιος πεύκη, η οποία επικρατεί στην 

πλειοψηφία της στην Καραϊσκάκη, την ήρεμη πεύκη, πολύ λιγότερο και σχεδόν καθόλου τη κουκουναριά.  

 Η Χαλέπιος πεύκη ασφυκτιά από το αστικό περιβάλλον καθώς είναι επιρρεπής στην πτώση της, όταν είναι 

πολυετής, γερασμένη και κυρίως όταν ασφυκτιά από το πολύ τσιμέντο το οποίο και έχει πέσει στην Καραϊσκάκη.  

Άλλες αιτίες, επίσης είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες, οι κλιματολογικές συνθήκες, η ανάπτυξη της πιτυοκάμπης, η 

οποία τα τελευταία χρόνια έχει  καλύψει τα πεύκα με  μπαμπάκι.  

 Και τέλος, είναι το πρόβλημα της σηψιρριζίας που υπάρχει σε σχέση με την αδυναμία που έχει η Χαλέπιος 

πεύκη δηλ. οι ρίζες της είναι οριζόντιες και αφού βρίσκουν στο τσιμέντο, αρχίζουν και βγαίνουν από την επιφάνεια 

της γης, με αποτέλεσμα να χάνει το κέντρο βάρους.  

 

 Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω  με το λανθασμένο -ανεξέλεγκτο  κλάδεμα και τον τραυματισμό, των επί 

πολλών ετών (στραγγαλισμός) από διάφορα υλικά όπως σύρματα, καρφιά, καλώδια, σχοινιά, φώτα κ.α. είναι οι αιτίες 

που δυστυχώς έχουν δημιουργήσει την εικόνα στην Καραϊσκάκη και είναι πασιφανές, η αναλογία, για το που πέφτουν 

πεύκα και που, δεν πέφτουν πεύκα. Στο αστικό περιβάλλον έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα αρκετά, ενώ στις 

δασικές εκτάσεις του Δήμου μας,  πολύ λιγότερα και εξηγείται σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά που έκανα.  

 

Σε αυτό το σημείο, θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι  είμαστε  σε επαφή με τη Γεωπονική Σχολή, 

ώστε στο επόμενο διάστημα να δοθεί  η δυνατότητα να γίνει εργασία της Γεωπονικής Σχολής από τους φοιτητές 

επάνω στην αντιμετώπιση και καλύτερη λύση του προβλήματος της Χαλέπιας πεύκης στην περιοχή μας.  

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έως σήμερα έχει κοπεί ένας συγκεκριμένος αριθμός από τα ήδη προσημειωμένα δένδρα 

και διενεργείται  εκ νέου αυτοψία από το Δασαρχείο.  

 

Σημειώνουμε ότι  έχουμε αντικαταστήσει ορισμένα πεύκα στην Καραϊσκάκη, αλλά και γενικότερα σε όλο το Χαϊδάρι, 

με άλλου είδους δένδρα και  διάφορα θαμνοειδή σε σχολεία και  πλατείες,  όπου κριθεί αναγκαίο θα φυτέψουμε 

ακόμα περισσότερα, σύμφωνα τη δυνατότητα που υπάρχει και το προσωπικό του Δήμου.  

  

Μετά δεδομένα αυτά  ζητάμε την έγκριση του  Δημοτικού Συμβουλίου, για την άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας 

Πρασίνου, για  την κοπή των επικίνδυνων προς πτώση δένδρων και κλαδιών, εφόσον υπάρχουν όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα και εγκρίσεις και της συναρμόδιας Υπηρεσίας (Δασαρχείο) όπου αυτή απαιτείται,  σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήµατα. 

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε τον λόγο στους παριστάμενους Δημοτικούς Συμβούλους, για να τοποθετηθούν επί του  

ανωτέρω θέματος. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της 

συνεδρίασης, καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης «Χαϊδάρι Ξανά» κ. Ε. Ντηνιακός, δήλωσε «λευκό». 

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη του Σώματος να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη, 

την από την από 25-09-2017 εισήγηση του   Τμήματος  Πρασίνου, 

την εισήγηση του Εντεταλεμένου Συμβούλου για θέματα Πρασίνου κου. Κ. Τσουκνίδα. 

το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, 

το άρθρο 73 παρ. 3. του Ν.3852/2010, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
κατά πλειοψηφία (22) υπέρ (2) κατά  

 
Εγκρίνει την κοπή των επικίνδυνων προς πτώση δένδρων και κλαδιών στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας, όπου 

αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία Πρασίνου, εφόσον υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εγκρίσεις 

και της συναρμόδιας Υπηρεσίας (Δασαρχείο) όπου απαιτείται,  για την ασφάλεια των πολιτών, σύμφωνα με  τις 

διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3, του  άρθρου  65 του Ν.3852/2010 και  αναφερόμενα  στο εισηγητικό μέρος της 

παρούσας.  

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

                               (Υπογραφή)            (Υπογραφή)          (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι 31-08-2017 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ  
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