
 

                                                                              Αριθμ. Απόφ. 09/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ                                  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό 03/2022 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της 

Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. 

 

 

ΘΕΜΑ: Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Αντιπάρου 10, στα Μελίσσια. 

 

  Στα Μελίσσια σήμερα Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00μμ, ύστερα από την 

υπ΄ αριθμ.: 3400/21-02-2022 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. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ     

4. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

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 3ο θέμα, παρουσίασε την από 

08/02/2022 εισήγηση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και Φυσικών Καταστροφών που 

υπογράφεται από τον γεωπόνο του Δήμου Πεντέλης, κ. Χανιώτη Αντώνη και έχει ως 

εξής: 

 

 



 

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΗ ΠΕΥΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 10 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Μετά την υπ’ αρ. 1929 /2-2-2022  αίτηση του  κου Π. Φ. που αφορά κοπή πεύκου λόγω 

επικινδυνότητας, επί της οδού Αντιπάρου 10 Μελίσσια, και μετά την αυτοψία που 

πραγματοποιήσαμε την 8/2/2022  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12.00 μμ. Έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα εξής: 

 

Η περιοχή βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδιασμού και δεν προστατεύεται από ειδικές 

διατάξεις περί δασών, αρχαιολογικών χώρων ή άλλων προστατευόμενων περιοχών .  

 Το εν λόγω πεύκο  50-60 ετών (κατ΄ εκτίμηση),  και έχει ύψος 12-15 μ.,  και φύεται  σε 

μεγάλο βαθμό εντός της τσιμεντένιας  περίφραξης του οικοπέδου και σε ανύπαρκτο 

πεζοδρόμιο. Το δένδρο έχει μικρή κλίση, χωρίς να φαίνεται ότι έχει  χάσει την ευστάθεια 

του . Η πρόσφυση του στο έδαφος είναι σταθερή , χωρίς να έχει προκαλέσει ζημιές στο 

δρόμο . Δεν εμποδίζει την κυκλοφορία . Επίσης δεν έχει προκαλέσει ζημίες σε 

υποδομές.  Λεπτοκλάδια του δένδρου έρχονται σε επαφή με υπόστεγο της 

παρακείμενης κατοικίας  σκιάζοντας το  χωρίς να έχει προκαλέσει  ζημιές.   

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ΦΕΚ Β΄4520/16-

10-2018 , 

 

Προτείνουμε διορθωτικό κλάδεμα, τόσο των κλαδιών που κρέμονται προς το 

υπόστεγο όσο και μείωση ύψους. 

 

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  

 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

αναγκαιότητα διορθωτικού κλαδέματος, τόσο των κλαδιών που κρέμονται προς το 

υπόστεγο όσο και μείωση ύψους, του πεύκου που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο επί της 

οδού Αντιπάρου 10, στην Κοινότητα Μελισσίων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 



                                                                     

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ   

      3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 

      5. ΖΩΗ ΑΓΝΗ 

6. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

9. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ                                                                     

                                                                     10. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


