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ΘΕΜΑ:«Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.» 

ΣΧΕΤ:  1.Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010                 
2. Το άρθρο 65, παρ. 6  του Ν.3852/2010        
3. Το άρθρο 5 του Ν.998/79 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της Χώρας" (Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.2)         
4. Το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-83)        
5. Το Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012)                    
6.  Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13                 
7. Το υπ. αριθ 46794/4-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας                     
8. Η υπ. αριθ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

   
 

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, την εξέταση αιτημάτων περί κοπής ή μη δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους 
χώρους του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ  
 
1. Το υπ. αριθμ. 12974/19 αίτημα του Σωτηρίου Παναγιώτη που αφορά την κοπή ενός (1) δέντρου 

που βρίσκεται, επί της οδού Λ.Αθηνών 10, της Δ.Ε. Δροσιάς, έμπροσθεν της οικίας του. Κατόπιν 
αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 04/04/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για 
πεύκο τελείως ξερό, ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων βρισκόμενο έξω από την οικία της 
οδού Λ.Αθηνών 10.  

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
 
1. Το υπ. αριθμ. 9027/19 αίτημα των Μουζάκη και Τζούλη που αφορά την κοπή όλων των δέντρων 

που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικίας, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 3, στη Δ.Ε. 
Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 05/04/2019 από την Υπηρεσία μας, 
προκύπτει ότι πρόκειται για πέντε (5) πεύκα χλωρά, ύψους από περίπου δέκα (10) έως δεκαπέντε 
(15) μέτρα, που βρίσκονται σε αδιαμόρφωτο πεζοδρόμιο, έμπροσθεν της οικίας των αιτούντων. 
Τα τρία (3) εφάπτονται σχεδόν στη μάντρα, χωρίς όμως να φαίνεται να υπάρχουν φθορές σε 
αυτήν, τα άλλα δύο (2) παρουσιάζουν κλίση τόσο προς την οικία όσο και προς το δρόμο, χωρίς 
όμως να έχουν δημιουργηθεί φθορές στο χώρο γύρω τους. 

2. Το υπ. αριθμ. 14323/19 αίτημα της Δεσιώτου Φανής-Ιωάννας που αφορά την κοπή επικίνδυνου 
δέντρου στην οδό Κίου 68, της Δ.Ε.Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 
05/04/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για πεύκο χλωρό, ύψους περίπου 
δέκα (10) μέτρων, χωρίς να υφίστανται φθορές στο τοιχίο της οικίας ή αλλού, με τα κλαδιά αυτού 
να εφάπτονται σε καλώδια ΔΕΗ-ΟΤΕ και γι αυτό θα ενημερωθούν οι υπηρεσίες αυτές. 

 
 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
1. Το υπ. αριθμ. 13959/19 αίτημα των Ερρίπη Μαρίας και Παπαδέα Άρη που αφορά, στην ύπαρξη 

δέντρων επί της οδού Ταϋγέτου έναντι 28 έως 32, στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας 
που διενεργήθηκε στις 05/04/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέκα (10) 
δέντρα κλαδεμένα, ‘μουριές’ που βρίσκονται στο πλάι του δρόμου και έξω από περίφραξη οικίας,  
ύψους περίπου τριών (3) μέτρων. Ο δρόμος καταλήγει σε αδιέξοδο, είναι διπλής κατεύθυνσης, 
πλάτους περίπου 4 - 5 μέτρων και η στάθμευση των οχημάτων όπως διαπιστώθηκε γίνεται και 
στις δύο πλευρές της οδού,   με αποτέλεσμα η όποια στάθμευση τους να δυσχεραίνει τη διέλευση 
μεγαλυτέρων οχημάτων.  

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
 

1. Το υπ. αριθμ. 13731/19 αίτημα του κ.Παναγιώτου που αφορά κλάδεμα και αποξήλωση 
δέντρων που βρίσκονται, έναντι της οδού Απόλλωνος 6Β, στη Δ.Ε. Κρυονερίου. Κατόπιν 
αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 05/04/2019 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται 
για πεύκα, βρισκόμενα στο πλάι της οδού, με δύο (2) εξ αυτών ύψους περίπου δέκα (10) 
μέτρων να εμφανίζουν έντονη κλίση προς την απέναντι οικία.  

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 

 

 

Συντάκτης 

Προϊστάμενος 

Ύδρευσης και 

Πρασίνου 

Προϊστάμενος Καθαριότητας-

Ανακύκλωσης 

Προϊστάμενος Δ/νσης 

Περιβάλλοντος 

Ονομ/μο Ε. Μέξης   Α. Παπαδόπουλος 

Υπογραφή     

Ημερ/νία     

 
 
 
Συνημμένα: 

1. Το υπ. αριθμ. 12974/19 αίτημα του κ.Σωτηρίου και φωτογραφικό υλικό. 

2. Το υπ. αριθμ. 9027/19 αίτημα των κ.Μουζάκη και Τζούλη και φωτογραφικό υλικό. 

3. Το υπ. αριθμ. 14323/19 αίτημα της κ.Δεσιώτου καθώς και φωτογραφικό υλικό. 

4. Το υπ. αριθμ. 13959/19 αίτημα των κ. Ερρίπη και Παπαδέα και φωτογραφικό υλικό. 

5. Το υπ. αριθμ. 13731/19 αίτημα του κ.Παναγιώτου και φωτογραφικό υλικό. 

 

 

 


