
 

                                                                              Αριθμ. Απόφ. 23/2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ                                  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό 14/2021 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. 

 

 

ΘΕΜΑ: Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Ολύμπου 23, στα Μελίσσια. 

Στα Μελίσσια σήμερα Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00μμ, ύστερα από την υπ΄ 

αριθμ.: 21734/19-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της  Κοινότητας προς τα μέλη 

το οποίο έγινε δια περιφοράς η λήψη απόφασης των θεμάτων, τηλεφωνικά, 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 διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020 ) και σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 

18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών: 

 

  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα  έντεκα (11) ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       

1. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)     

2. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ     

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 

5. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ      

6. ΖΩΗ ΑΓΝΗ                                            

7. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

8. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

10. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 

11. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    

                                                                                                                                                                                        

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κοντάρα Βασιλική. 

 

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσίων, εισηγούμενος το 1ο θέμα, παρουσίασε την από 

11/11/2021 εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και Φυσικών Καταστροφών που 

υπογράφεται από τον γεωπόνο του Δήμου Πεντέλης, κο Χανιώτη Αντώνιο και έχει ως εξής:   

 

 



  

 

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΗ ΠΕΥΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 23. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Μετά την υπ’ αρ 20801/8-11-2021 αίτηση του κου Γ. Ι. που αφορά την κοπή πεύκου, 

λόγω επικινδυνότητας, επί του πεζοδρομίου στην οδό Ολύμπου 23, και μετά την 

αυτοψία που πραγματοποιήσαμε την 10/11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10πμ. , 

παρατηρούμε τα εξής: 

 

Η περιοχή βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδιασμού,  και δεν προστατεύεται από ειδικές 

διατάξεις περί δασών , αρχαιολογικών χώρων ή άλλων προστατευόμενων περιοχών. Σε 

μικρή απόσταση (3-4 μ.), και στο ίδιο πεζοδρόμιο φύονται άλλα δύο πεύκα μικρότερου 

μεγέθους, όπως και στο κήπο της παρακείμενης οικίας. 

Το εν λόγω πεύκο  είναι περίπου 40 ετών (κατ’ εκτίμηση), φύεται εντός  στενού πεζοδρομίου  

60  εκατοστών περίπου, το οποίο έχει εξολοκλήρου καταλάβει. Έχει σχετικά ευθύγραμμο 

κεντρικό  κορμό και ύψος  12-15  μέτρα περίπου , είναι υγιές  με πλούσια κόμη. Είναι 

καθαρισμένο από τους χαμηλούς κλάδους . 

Το δένδρο έχει μικρή κλίση νότιο ανατολικά κατά τη φορά των κυρίαρχων ριπών του ανέμου, 

όπου φαίνεται ότι έχει κλονίσει την ευστάθειά του. 

 

Οι πλάκες του πεζοδρομίου είναι εμφανώς ανασηκωμένες γύρω από την ρίζα του, τόσο από 

την ζωηρότητα του όσο και από την μετακίνηση του κατακόρυφου άξονα του. Οι ρίζες του 

έχουν ήδη προκαλέσει ζημιά στο ρολόι της  ΕΥΔΑΠ.  

Απέναντι και διαγωνίως του πεύκου υπάρχουν κολώνες της ΔΕΗ και ΟΤΕ που περνούν 

γραμμές δεξιά  αριστερά του δρόμου. 

Η προβολή του δένδρου τέμνει τα καλώδια και το καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνο για 

ανθρώπους και υποδομές. 

Σε περίπτωση θυελλωδών ανέμων ή χιονοθύελλας όπως αυτή του περασμένου έτους, 

θεωρούμε πιθανό το ξερίζωμα και πτώση του δένδρου. 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, 

ΦΕΚ Β΄4520/16-10-2018 , 

 

Εισηγούμαστε  την κοπή του πεύκου, και μάλιστα το συντομότερο πριν την έναρξη του 

βαρύ χειμώνα . 

 



Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μελισσίων 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) 

και κατόπιν αυτοψίας 

 Κατά την ψηφοφορία ψήφισαν : 

 

    ΥΠΕΡ ο Πρόεδρος και οι τοπικοί σύμβουλοι: κος Κολοβός-Μαρκόπουλος  

    Γεώργιος-Στέφανος , κος Δημητράκης Γεώργιος, κα Σκιαδά, κα Ζώη Αγνή,  

    κα Δούκα-Λασηθιωτάκη Μαρία, κος Αποστολίδης, κος Φραντζής Απόστολος,  

    κα Γρίβα Ειρήνη, κα Μαυρογεώργη Δέσποινα. 

 

     ΚΑΤΑ ο τοπικός σύμβουλος: κος Βορέας Σεβαστός.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

        Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής την  

κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκο), επί της οδού Ολύμπου 23, στην Κοινότητα Μελισσίων.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                     

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

      2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

      3. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 

      4. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 

5. ΖΩΗ ΑΓΝΗ 

6. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

8. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

9. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 

          10. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                                       

                                                              

 

 

 

 

 

 

 


