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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αριθμός Απόφασης: 15/2021 
NOMΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 
 

                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από τα πρακτικά της 2ης/ 22-6-2021 τακτικής  συνεδρίασης 

                          της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Πεντέλης. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο 

της οδού Διονύσου 28Β στην Κοινότητα Μελισσίων. 

       Σήμερα 22 Ιουνίου έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρες 9:00-12:00 μ.μ.  συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
11543/18-6-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που 
επιδόθηκε νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το 
άρθρο 10  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» 
(ΦΕΚ Α/55/11-3-2020),  το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών και την 
κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση οχτώ 
μέλη (8)  μέλη, εκ  των οποίων έξι (6) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά και ονομαστικά:  

 
➢ Το αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  κα Λαζή –Αναγνωστοπούλου 
Κωνσταντίνα αναπληρώνει το απόν τακτικό Μέλος κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη. 
➢ Το αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Παλαιοδήμος Άγγελος 
αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Φρεμεντίτη Σπύρο.  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα  Εγγλεζοπούλου 

Αναστασία. 
 
                Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  εισηγούμενη  το 6ο  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22523/21-12-2021  

εισήγηση-αυτοψία της Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας και Πρασίνου που 

υπογράφεται από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης, κ. Χριστίδη Αναστάσιο και  έχει ως εξής  :  

ΘΕΜΑ: Κοπή δένδρου. 
Σχετ.: α. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 22215/17.12.20 αίτημα. 
             β. Φωτογραφίες αυτοψίας. 
 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος,                 Πρόεδρος  

2. Κοσμοπούλου Αναστασία,                    Αντιπρόεδρος 1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  - Τακτικό Μέλος 

3. Πολίτη Ελένη,                                       Τακτικό Μέλος  2. Φρεμεντίτης Σπύρος –Τακτικό Μέλος 

4. Αργύρη Άρτεμις,                                    Τακτικό Μέλος 3. Μουαμελετζής Γεώργιος – Τακτικό Μέλος 

5. Ζώης Ιωάννης,                                      Τακτικό Μέλος  

6. Φειδοπιάστης Αντώνης ,                        Τακτικό Μέλος  

7. Λαζή– Αναγνωστοπούλου Κων/να,       Αναπληρωματικό Μέλος  

8. Παλαιοδήμος Άγγελος                          Αναπληρωματικό Μέλος  
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1.Σας γνωρίζουμε ότι, με το σχετικό ζητήθηκε η κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο), στο πεζοδρόμιο της 
οδού Διονύσου 28Β, στην Κοινότητα Μελισσίων, λόγω ζημιών που προκαλεί στην παρακείμενη 
ιδιοκτησία αλλά και πιθανής πτώσης του δένδρου, με απρόβλεπτες συνέπειες στην ιδιοκτησία του 
αιτούντος αλλά και σε διερχόμενα οχήματα και πεζούς.  
 2. Από αυτοψία διαπιστώσαμε ότι το δένδρο είναι υγιές και γερό. Έγινε κλάδεμα σε αυτό, 
προκειμένου να ελαφρυνθεί και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες πιθανής πτώσης του.  

3.  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και την έκφραση γνώμης 

 
Ακολούθως τέθηκε υπόψη των μελών  και η υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας 
Μελισσίων όπου  κατά πλειοψηφία  τα μέλη της  γνωμοδότησαν για την μη κοπή του δένδρου (πεύκο) 
στο πεζοδρόμιο της οδού Διονύσου 28Β  στην Κοινότητα Μελισσίων.  
 
    Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  αφού  έλαβαν υπόψη : 

   ⎯ Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006)  

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)  

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/2020) άρθρο 40 παρ. 3. 

⎯ Την παρ. 1 του άρθρου 10  της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  
55/Α΄/2020) 

   ⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

   ⎯ Την εγκύκλιο 40/31-3-2020    ΑΔΑ : (6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    

   ⎯ Την εγκύκλιο 163/29.5.2020   ΑΔΑ : (Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) 

   ⎯ Την εγκύκλιο 426/13-11-2020 ΑΔΑ: (6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4))    

   ⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 22215/12-12-2020 αίτημα. 

   ⎯ Την υπ’ αριθ. πρωτ.22523/21-12-2020 εισήγηση – αυτοψία της Διεύθυνσης Υποδομών, 
Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου με τις επισυναπτόμενες 
φωτογραφίες. 

   ⎯ Την υπ’ αριθ.1/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας  Μελισσίων. 
 
Μετά την ψηφοφορία των μελών που κατατέθηκε ηλεκτρονικά μέσω e-mail και την καταγραφή της στα 
πρακτικά κατά την οποία :  
Το τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Φειδοπιάστης Αντώνης ψήφισε ΚΑΤΑ της κοπής.   

                                               
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Με ψήφους εφτά (7) Υπέρ – μία (1) Κατά  
Μειοψηφούντος του κ. Φειδοπιάστη Αντώνη. 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο της οδού Διονύσου 28Β, στη Κοινότητα 
Μελισσίων λόγω ζημιών που προκαλεί στην παρακείμενη ιδιοκτησία, αλλά και πιθανής πτώσης του. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2021. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Η Πρόεδρος       Τα Μέλη 
        1.Κοσμοπούλου Αναστασία  
            2.Πολίτη -Ελένη 
 Κεχαγιά Δήμητρα     3.Αργύρη Άρτεμις 
        4.Ζώης Ιωάννης 
 Ακριβές Αντίγραφο     5.Φειδοπιάστης Αντώνη 
       Η Δήμαρχος           6.Λαζή–Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα 

 7.Παλαιοδήμος Άγγελος 
 
 
 Κεχαγιά Δήμητρα  
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