
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιος Στέφανος,    12/09/2018  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αρ. Πρωτ.: 29308/17-9-2018    

             ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                      

Ταχ. Δ/νση     : Πεντζερίδη 3, Άγιος Στέφανος                                      

Ταχ. Κώδικας:14565                           

Πληροφορίες: E.Μέξης                                

Τηλέφωνο     :210 8004830                                         

FAX              :2106218202                                             

E-mail          :mexis@dionysos.gr        

     ΠΡΟΣ:Τον κ. Πρόεδρο της         
                        Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
            

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 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

1. Το υπ. αριθμ. 25592 αίτημα της κ. Καλογερίδη Αγγελικής που αφορά στην κοπή ενός πεύκου 

επί της οδού Κουλουψούζη 13, στη Δ.Ε.Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε 

στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρο χλωρό, ύψους 

περίπου είκοσι (20) μέτρων, με κλίση προς την οικία της ενδιαφερόμενης στον αριθμητικό 15, 

χωρίς όμως να ακουμπούν κλαδιά στην οικία της αφού βρίσκονται σε απόσταση περίπου 

πέντε  (5) μέτρων από αυτήν. 

2. Το υπ. αριθμ. 25910 αίτημα του κ. Λιάκου Δημήτριου που αφορά στην κοπή μιας λεύκας επί 

της οδού Αρτέμιδος 5, στη Δ.Ε.Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 

03/09/2018 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρο χλωρό, ύψους 

περίπου δέκα (10) μέτρων με λεπτό κορμό και κλίση προς την οικία του ενδιαφερόμενου, 

στηριζόμενο σε μεταλλικό φράκτη της οικίας. 

3. Το υπ. αριθμ. 22790 αίτημα του κ. Φέρτη Ιωάννη που αφορά στην κοπή ενός πεύκου επί της 

οδού Μπουμπουλίνας 8 (τέρμα), στη Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου. Κατόπιν αυτοψίας που 

διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για δέντρο 

ξερό, ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων. 

 

 



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ  

1. Το υπ. αριθμ. 17620 αίτημα του κ. Γιαννόπουλου Γεώργιου που αφορά στο πρόβλημα που 

δημιουργεί ένα πεύκο επί της οδού Αθηνών 25, στη Δ.Ε.Δροσιάς, για το οποίο σε προηγούμενο 

αίτημά του (Α.Π.40762/06.12.17) που ζητούσε την κοπή του και ομόφωνα αποφάσισε η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής με την απόφαση 8/2018, ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΠΕΙ.  Κατόπιν νέας αυτοψίας που 

διενεργήθηκε στις 03/09/2018, από την Υπηρεσία μας, αναφέρεται ότι πρόκειται για χλωρό δέντρο 

ύψους περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, το οποίο εφάπτεται στη μάντρα της οικίας με κλίση προς 

το δρόμο και πιθανά να δημιουργούνται προβλήματα στην οικία. Εκατέρωθεν του κορμού 

περνούν καλώδια ΟΤΕ & ΔΕΗ και σχετικά η υπηρεσία θα ενημερώσει τους εν λόγω φορείς για το 

κλάδεμα των δέντρων.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

1. Το υπ. αριθμ. 26056 αίτημα του κ. Ανδρίτσου Κωνσταντίνου που αφορά στην κοπή ενός πεύκου 

επί της οδού Δεινοκράτους πριν τη διασταύρωση με την οδό Ανθέων στα δεξιά, στη 

Δ.Ε.Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία μας, 

προκύπτει ότι πρόκειται για ξερό δέντρο ύψους περίπου δέκα (10) μέτρων, με κίνδυνο να πέσει ή 

να σπάσει σε επικείμενη κακοκαιρία.  

2. Το υπ. αριθμ. 20592 αίτημα της κ. Φαρμάκη Χρυσάνθης που αφορά στην κοπή ενός πεύκου επί 

της οδού Ξάνθου 2 & Ρήγα Φεραίου 2, στη Δ.Ε.Διονύσου. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε 

στις 03/09/2018 από την Υπηρεσία μας, προκύπτει ότι πρόκειται για χλωρό δέντρο ύψους 

περίπου δεκαπέντε (15) μέτρων, με κλίση προς την οικία της ενδιαφερόμενης και εφαπτόμενο του 

τοιχίου της και των κάγκελων που βρίσκονται πάνω στο τοιχίο. 

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό.   

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 
Συνημμένα: 

1. Το υπ. αριθμ. 25592/30.07.18 αίτημα της κ.Καλογερίδη Αγγελικής και φωτογραφικό υλικό. 

2. Το υπ. αριθμ. 25910/01.08.18 αίτημα του κ.Λιάκου Δημήτριου και φωτογραφικό υλικό. 

3. Το υπ. αριθμ. 26056/02.08.18 αίτημα του κ.Ανδρίτσου Κωνσταντίνου και φωτογραφικό υλικό. 

4. Το υπ. αριθμ. 20592/13.06.18 αίτημα της κ.Φαρμάκη Χρυσάνθης και φωτογραφικό υλικό. 

5. Το υπ. αριθμ. 17620/15.05.18 αίτημα του κ.Γιαννόπουλου Γεώργιου και φωτογραφικό υλικό. 

6. Το υπ. αριθμ. 22790/03.07.18 αίτημα του κ.Φέρτη Ιωάννη και φωτογραφικό υλικό. 

  


