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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το  Πρακτικό της 13ης /2019 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης 

 
ΘΕΜΑ: Κοπή   δένδρου 
 
 Στη Νέα Πεντέλη σήμερα Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό 
Κατάστημα Δήμου Πεντέλης, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέας 
Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 24995/6-12-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου της  Κοινότητας  προς τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21.08.2019)  . 
 
           Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα   τα  πέντε (5), ήτοι: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                      ΒΗΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΓΚΙΖΙΑΚΗ-ΜΠΑΡΔΗ ΕΡΝΕΣΤΙΝΗ                                          
 ΜΠΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 
  
                                                                                                                                                                                     
           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Σιρμποπούλου Ευθυμία. 
 
   Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Πεντέλης, εισηγούμενος  το 2ο θέμα ημερησίας 
διάταξης, παρουσίασε την με αρ. πρωτ. 23333/15-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Υποδομών, 
Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου που υπογράφεται από τον προϊστάμενο 
Διεύθυνσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου, κ. Χριστίδη 
Αναστάσιο  και  έχει ως εξής  :   
 
ΘΕΜΑ: Κοπή δένδρου 
Σχετ.:   Το υπ’ αριθ. πρωτ. 22894/11.11.2019 αίτημα. 
    
    

1.  Σας γνωρίζουμε ότι, με το σχετικό ζητήθηκε η κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτος), 
επί της οδού Βυζαντίου 45 στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης, λόγω επικινδυνότητας από πιθανή πτώση 
του λόγω ξηρότητας. 

2. Από αυτοψία διαπιστώσαμε τον κίνδυνο πτώσης, του πιο πάνω δένδρου.  
3.  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την έκφραση γνώμης. 

 
 

 



Το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέας Πεντέλης μετά   την   εισήγηση  του Προέδρου 
και αφού  έλαβε υπόψη του τις διατάξεις  των  άρθρων 81, 82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 82,84 και 85 του Ν.4555/2018, τα 
Μέλη του Συμβουλίου τοποθετήθηκαν ως εξής: 

 Η κα Γκιζιάκη -Μπαρδή Ερνεστίνη είπε ότι κατόπιν αυτοψίας παρατήρησε ότι το δένδρο 
είναι ευθυτενές, η κορυφή του κλαδεμένη και ο κορμός γεμάτος φύλλα και χωρίς προβλήματα. 

Με την κα Γκιζιάκη συμφώνησε και ο κ. Οικονομίδης Νικόλαος και πρόσθεσε ότι στο 
ριζικό σύστημα του  δένδρου έχουν βγει πολλά παρακλάδια και χρειάζεται καθάρισμα. 

Η κα Μπουκίου Μαρία-Μαρίνα τοποθετήθηκε λέγοντας ότι  θα πρέπει να υπάρχει 
προσεχτική αντιμετώπιση για την έγκριση και απόφαση  κοπής ενός δένδρου. 

Μετά τα παραπάνω το Συμβούλιο 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ: ΓΚΙΖΙΑΚΗ-ΜΠΑΡΔΗ ΕΡΝΕΣΤΙΝΗ,  ΜΠΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 

 
Εκφράζει τη  γνώμη του και εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την   μη κοπή  

του  δένδρου (ευκάλυπτου), επί της οδού Βυζαντίου 45  της Κοινότητας Νέας Πεντέλης αλλά 
στο κλάδεμα και στο καθάρισμα του ριζικού συστήματος του δένδρου.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

    
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ                1.ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                   2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                   3.ΓΚΙΖΙΑΚΗ ΜΠΑΡΔΗ ΕΡΝΕΣΤΙΝΗ 
                                                                   4.ΜΠΟΥΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 


