ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αριθμός Απόφασης: 27/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 4ης /10-4-2019 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή του ενός κορμού (1) του δένδρου (πεύκου) επί της
οδού Πελοποννήσου στη συμβολή της με την οδό Αγίου Σίλα της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης
Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30΄ π.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 8349/5-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Δημητρίου Στεργίου – Καψάλη,
που επιδόθηκε σε καθέναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών ήταν παρόντα πέντε (6) συνολικά
τακτικά μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Κεχαγιά Δήμητρα Αντιπρόεδρος

1. Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος, Δήμαρχος,
Πρόεδρος
2. Ζώης Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
2. Μασμανίδου Αικατερίνη, Τακτικό Μέλος
3. Μουαμελετζής Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
3. Μητροπούλου Γεωργία Τακτικό Μέλος
4. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος
4. Λίγκας – Καπλάνης Νικόλαος Τακτικό Μέλος
5. Κιτσούλης Ελευθέριος, Τακτικό Μέλος
Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Κουτρελάκου Κων/να.
Στην συνεδρίαση παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και
Λειτουργιών Πόλης κ. Ξανθάκος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Υποδομών Διοικητικής Υποστήριξης
Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Χριστίδης Αναστάσιος.
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 5ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. πρωτ. 4008/12-3-2019 εισήγηση – αυτοψία της
Διεύθυνσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου, που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Κοπή δένδρου.
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3821/11-2-2019 αίτημα.
1. Σας γνωρίζουμε ότι, με τo σχετικό ζητήθηκε ο έλεγχος για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο), επί
της οδού Πελοποννήσου, στη συμβολή της με την οδό Αγίου Σίλα, στη Δ.Ε. Νέας Πεντέλης, λόγω επικινδυνότητας
για τους διερχόμενους πεζούς και οχήματα από την έντονη κλίση που έχει πάρει.
2. Από αυτοψία διαπιστώσαμε την αναγκαιότητα κοπής του πιο πάνω δένδρου.
3. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την έκφραση γνώμης.
Ακολούθως ο Δήμαρχος, αφού επέδειξε φωτογραφίες του δένδρου, ανέφερε ότι το δένδρο έχει δύο
κορμούς και πρόσθεσε ότι το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης ενέκρινε ομόφωνα την κοπή μόνο
του τμήματος του κορμού του πεύκου που έχει πάρει την έντονη κλίση, καθόσον υπάρχει κίνδυνος για τους
διερχόμενους πεζούς και τα οχήματα, και εισηγήθηκε την κοπή μόνο του τμήματος του κορμού του πεύκου που
έχει πάρει έντονη κλίση, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου, μετά από
διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά καταγράφεται στο πρακτικό και αφού έλαβε υπόψη:
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006).
⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3821/11-2-2019 αίτημα.
⎯ Την υπ’ αριθ. 8/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης, με την οποία
αποφάσισε ομόφωνα την κοπή μόνο του τμήματος του κορμού του πεύκου που έχει πάρει την έντονη
κλίση.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή μόνο του τμήματος του κορμού του δένδρου (πεύκου) που
έχει πάρει την έντονη κλίση επί της οδού Πελοποννήσου, στη συμβολή της με την οδό Αγίου Σίλα, της Δ.Κ.
Νέας Πεντέλης, λόγω επικινδυνότητας για τους διερχόμενους πεζούς και οχήματα σύμφωνα με την σχετική
απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2019
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης

1.
2.
3.
4.

Τα Μέλη
Ζώης Ιωάννης
Μουαμελετζής Γεώργιος
Βιλιώτης Ηλίας
Κιτσούλης Ελευθέριος

