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 Συνεδρίαση   15/03/2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8/2017 

 

 ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης επιβολής προστίµου για εκρίζωση δένδρου . 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  15
η
 του µηνός ΜΑΡΤΟΥ. 

Στην Καισαριανή σήµερα την 15
η
  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ  ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 13.30µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 

πρωτ.3073/10-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  

και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , 

του  Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 

Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 

 

Ονοµαστικά οι:  

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            

1.Περρής Ιωάννης                                                 

2.Παπαγιάννης Ιωάννης  

3.Πολυχρονάκης Συµεών  

4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

6.Λυκούδης Αλεβίζος 

7.Αλεξοπούλου Μαρία(αν.µέλος) 

 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  5
ο
   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών την µε αριθ. πρωτ. 2208/03-03-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η 

οποία έχει ως εξής: 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 16/1/2017 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:         371 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 ΜΕΛΕΤΩΝ Κ΄ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ   

AΡΜ.     Κ.ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ 

---------------------------------------------- 

∆/ΝΣΗ: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & 

    ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 

ΤΗΛ.  :  210 72 92 601 – 8   
FAX   :  210 72 92 621 

                                                               
Προς 

       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ :Επιβολή προστίµου για εκρίζωση δένδρου 

         

                    ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ  

Σας κάνω γνωστό ότι κατόπιν καταγγελίας ,πραγµατοποιήθηκε αυτοψία από κλιµάκιο της Τεχνικής 

υπηρεσίας παρουσία και του αντιδηµάρχου κου Γ.Περρή στον κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόµιο) του 

καταστήµατος BURGERVILLE KAI ΣIA Παγκρατίου ,στην οδό Φορµίωνος και Υµηττού 47 όπου και 

διαπιστώθηκε ότι στο τετράγωνο παρτέρι πλησίον της οδού Φορµίωνος είχε αφαιρεθεί από τον 

καταστηµατάρχη ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ  ένα δένδρο (Τούγια ) περίπου 10 ετών, ενώ είχαν διαµορφωθεί  µε 

έντονο κλάδεµα οι υπόλοιποι θάµνοι χωρίς καµία αδειοδότηση από την υπηρεσία µας. 

Λαµβάνοντας υπόψιν το ‘αρθρο4 της µε αριθµ. 2/2008 απόφαση ∆.Σ. όπου αφορά στην επιβολή 

κυρώσεων για την αυθαίρετη τροποποίηση των πεζοδροµίων κλπ. 

 Για την εκρίζωση δένδρου απαιτείται : 

1)Απόφαση ∆.Σ και 

2)Καταβολή χρηµατικού ποσού 300-500 ευρώ ανάλογα µε την ηλικία του δένδρου 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο εν λόγω καταστηµατάρχης έδρασε ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ απαξιώνοντας τις 

νόµιµες διαδικασίες και παρακαλώ όπως προχωρήσετε στην λήψη σχετικών αποφάσεων σύµφωνα µε 

την κανονιστική. 

.  

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜ.ΤΜ ΜΕΛΕΤΩΝ    Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ 

ΚΑΙ ΕΠΙΒΛ.ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

 

Κ.ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ    Β.ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  

∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
  

 

 

   Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η 

Επιτροπή Ποιότητα Ζωής. 

 

 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 



   Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 

 

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 της µε αριθµ. 2/2008 απόφαση ∆.Σ. όπου αφορά 

στην επιβολή κυρώσεων για την αυθαίρετη τροποποίηση των πεζοδροµίων κλπ.  και 

συγκεκριµένα για την εκρίζωση δέντρου αποφασίζουµε: 

1)την καταβολή χρηµατικού ποσού 300ευρώ γιατί ο εν λόγω καταστηµατάρχης 

έδρασε ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ απαξιώνοντας τις νόµιµες διαδικασίες καθώς  και 

2) την αντικατάσταση του δέντρου όπως θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του 

∆ήµου µας στον κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόµιο) του καταστήµατος 

BURGERVILLE KAI ΣIA Παγκρατίου ,στην οδό Φορµίωνος και Υµηττού 47( στο 

τετράγωνο παρτέρι πλησίον της οδού Φορµίωνος όπου και αφαιρέθηκε). 

 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 

και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                 1.Περρής Ιωάννης 

                                                                                 2.Παπαγιάννης Ιωάννης 

                                                                                 3.Πολυχρονάκης Συµεών 

                                                                                 4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

                                                                                 5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 

                                                                                 6.Λυκούδης Αλεβίζος 

                                                                                                 7.Αλεξοπούλου Μαρία(αν.µέλος)    

 

 

  ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                             Καισαριανή   16/03/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 

                                                  

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ       

 

 

 


