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Αριθ.   Απόφασης      31  /2022  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης/ 05.07.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Διονύσου.
Σήμερα την 5η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση, στη αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου επί της
οδού Πεντζερίδου 3, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 20234/1-7-2022 πρόσκληση του κ. Φωτάκη
Ιωάννη,  Αντιδημάρχου  Στρατηγικού  Χωροταξικου  Σχεδιασμού  &  Υποδομών  &  Προέδρου
Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ενημερώσεις- Ανακοινώσεις 
ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για την κατά παρέκκλιση δόμηση στην περιοχή της κεραίας ραδιο-
φώνου της ΕΡΤ στον Αγ. Στέφανο». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού Στρ.Πετρίτη στα πλαίσια υλοποίησης
της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου ΄΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ-
ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ΄΄». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».

 ΘΕΜΑ 4ο: «Εξέταση αιτημάτων για κλάδεμα και κοπή δέντρων λόγω έκτακτων συνθη-
κών».

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  (9)  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φωτάκης Ιωάννης 1. Φώτος Βασίλειος
2. Κριεμάδης Στέφανος 2. Πέππα Αγγελική
3. Ράικος Δημήτριος 3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
4. Παπαβασιλείου Χρήστος 4. Ουσταμπασίδης Σταύρος
5. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Τσέλιο Παναγιώτη Διοικητικό υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.



ΘΕΜΑ  4ο:  «Εξέταση  αιτημάτων  για  κλάδεμα  και  κοπή  δέντρων  λόγω
έκτακτων συνθηκών».                                                   

Ο Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  σώματος την  εισήγηση  της  τριμελούς
γνωμοδοτικής Επιτροπής που έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

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. 16/2021 Απόφαση της ΕΠΖ και τα κριτήρια που αυτή καθορίζει.

9. Η υπ. αριθ. 21/2021 Απόφαση του ΔΣ.

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε
στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  τη  γνωμοδότηση  μας,  που  αφορά  αιτήματα
πολιτών ή δικές μας διαπιστώσεις που αφορούν κλάδεμα ή κοπή δέντρων που
φύονται  σε  ιδιόκτητους ή  κοινόχρηστους χώρους του  Δήμου,  προκειμένου να
αποφασίσει σχετικά.

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19446/27-06-2022 αίτημα του κ. Η. Μολυνδρή, για την
κοπή ή το κλάδεμα δύο (2) πεύκων που βρίσκονται εντός ιδιοκτησίας του επί
της οδού Ουρανίας 11 καθώς, λόγω εγγύτητας, κρίνεται πιθανή η πρόκληση
ζημιάς στον μαντρότοιχο της όμορης ιδιοκτησίας. 
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το πεύκο είναι σε απλή επαφή και δεν κρίνεται
επικίνδυνο με τα κριτήρια της Απόφασης του ΔΣ και ως εκ τούτου απορρίπτει
το  αίτημα  κοπής.  Μολαταύτα,  εγκρίνει  το  επιμελημένο  κλάδεμα  των
ξερών κλάδων σε δύο (2) πεύκα εντός της προαναφερθείσας ιδιοκτησία, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη.



Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση
του (βλ. σχετ. Φωτ.).

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18926/23-06-2022 αίτημα του κ. Δ. Καραθάνου, για την
κοπή δύο (2) ξερών δέντρων που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο στη συμβολή
της οδού Αριστοφάνους με την οδό Πλάτωνος 77. 
Η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη ενός (1) αποψιλωμένου κορμού πεύκου
εντός του οικοπέδου στη συμβολή των οδών Αριστοφάνους και Πλάτωνος 77
και προτείνει την κοπή του από τον ιδιοκτήτη,  με την υποχρέωση να το
αντικαταστήσει με ένα (1) παρόμοιο.
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση
του (βλ. σχετ. Φωτ.).

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19107/24-06-2022 αίτημα του κ. Δ. Γκρέκα, για την κοπή
των καμένων δέντρων που βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας του επί της οδού
Ουρανίας 17. 
Η  Επιτροπή  διαπιστώνει  την  ύπαρξη  δεκαπέντε  (15)  καμένων  ή  ξερών
πεύκων που βρίσκονται εντός του οικοπέδου επί της οδού Ουρανίας 17 και
προτείνει  την  κοπή  τους  από  τον  ιδιοκτήτη,  με  την  υποχρέωση  να  το
αντικαταστήσει με έξι (6) παρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην
τεθεί ζήτημα κοπής τους στο μέλλον. Επισημαίνεται ότι από το σύνολο
των  κλαδεμάτων  που  θα  προκύψουν  από  την  κοπή  των  ανωτέρω
δέντρων, τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες
του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου,
στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση
του (βλ. σχετ. Φωτ.).

4. Το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  18648/21-06-2022  αίτημα  της  κ.  Γ.
Ξυνογιαννακοπούλου, για  την κοπή ενός (1)  ξερού πεύκου που βρίσκεται
εντός της ιδιοκτησίας της επί της οδού Προύσσης 57. 
Η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη ενός (1) ξερού πεύκου που βρίσκεται
εντός του οικοπέδου επί της οδού Προύσσης 57 και προτείνει την κοπή του
από την ιδιοκτήτρια, με την υποχρέωση να το αντικαταστήσει με ένα (1)
παρόμοιο.
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση
της (βλ. σχετ. Φωτ.).



5. Το υπ’ αριθμ.  πρωτ.  17972/15-06-2022  αίτημα της κ. Χ. Παντελή, για την
κοπή ενός (2) ξερών πεύκων που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας της επί της
οδού Ρήγα Φεραίου 18. 
Η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη δύο (2) ξερών πεύκων που βρίσκονται
εντός του οικοπέδου επί της οδού Ρήγα Φεραίου και προτείνει την κοπή τους
από την ιδιοκτήτρια, με την υποχρέωση να το αντικαταστήσει με ένα (1)
παρόμοιο.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από  την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα
πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του
κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση  «Αχλαδούλα»  της  Δ.Κ.
Αγίου Στεφάνου
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση
της (βλ. σχετ. Φωτ.).

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17974/15-06-2022 αίτημα της κ. Ε. Χαμακιώτου, για την
κοπή δεκαπέντε (15) καμένων δέντρων που βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας
του επί της οδού Χείλωνος 6. 
Η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη δεκαπέντε (15) καμένων πεύκων που
βρίσκονται εντός του οικοπέδου επί της οδού Χείλωνος 6 και προτείνει την
κοπή τους από την ιδιοκτήτρια, με την υποχρέωση να το αντικαταστήσει
με έξι (6) παρόμοια,  σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί  ζήτημα
κοπής  τους  στο  μέλλον.  Επισημαίνεται  ότι  από  το  σύνολο  των
κλαδεμάτων που θα προκύψουν από την κοπή των ανωτέρω δέντρων,
τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να  οδηγηθούν  με  δαπάνες  του
ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη
θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση
της (βλ. σχετ. Φωτ.).

7. Το  υπ’  αριθμ.  640011/08-05-2022  αίτημα  στο  NOVOVILLE του  κ.  Η.
Κωστόπουλου, το κλάδεμα ενός (1) πεύκου που βρίσκονται εντός ιδιοκτησίας
του  επί  της  οδού  Ευριπίδου  5  καθώς,  έχει  πυκνώσει  πολύ  και  κρίνεται
επικίνδυνο να ανατραπεί σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. 
Η  Επιτροπή  επιβεβαιώνει  την  περιγραφείσα  κατάσταση  και  εγκρίνει  το
επιμελημένο κλάδεμα του ενός (1) πεύκου εντός της προαναφερθείσας
ιδιοκτησίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη.



Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση
του (βλ. σχετ. Φωτ.).

8. Την επί  τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε  από την  Επιτροπή στις  16-06-
2022, στα οικόπεδα επί της οδού Περιάνδρου με αριθμούς 22 και 24, κατά
την οποία διαπιστώθηκε ότι εντός των εν λόγω οικοπέδων βρίσκονται δέκα
(10) καμένα δένδρα δασικού χαρακτήρα. 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των δέκα (10) καμένων πεύκων από τους
ιδιοκτήτες των οικοπέδων, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν με
έξι  (6)  παρόμοια,  κατ’  αναλογία  με  το  πλήθος  των  δέντρων που θα
κοπούν στο κάθε οικόπεδο και σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί
ζήτημα κοπής τους στο μέλλον  .     
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από  την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα
πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του
κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση  «Αχλαδούλα»  της  Δ.Κ.
Αγίου Στεφάνου.
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.).

9. Την επί  τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε  από την  Επιτροπή στις  16-06-
2022, στο οικόπεδο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 70, κατά την οποία
διαπιστώθηκε ότι εντός του εν λόγω οικοπέδου βρίσκονται είκοσι (20) καμένα
δένδρα δασικού χαρακτήρα. 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των είκοσι (20) καμένων δέντρων από τον
ιδιοκτήτη του οικοπέδου, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με έξι
(6) παρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής
τους στο μέλλον.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από  την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα
πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του
κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση  «Αχλαδούλα»  της  Δ.Κ.
Αγίου Στεφάνου
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.).

10. Την επί  τόπου αυτοψία  που διενεργήθηκε  από την Επιτροπή στις  16-06-
2022, στα οικόπεδα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 64Α και 64Β, κατά την



οποία διαπιστώθηκε ότι εντός των εν λόγω οικοπέδων βρίσκονται τέσσερα
(4) καμένα δένδρα δασικού χαρακτήρα. 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των τεσσάρων (4) καμένων δέντρων από τον
ιδιοκτήτη  του  οικοπέδου,  με  την  υποχρέωση  να  τα  αντικαταστήσει  με
τέσσερα (4) παρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα
κοπής τους στο μέλλον.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από  την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα
πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του
κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση  «Αχλαδούλα»  της  Δ.Κ.
Αγίου Στεφάνου
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.)

11. Την επί  τόπου αυτοψία  που διενεργήθηκε  από την Επιτροπή στις  16-06-
2022, στα οικόπεδα επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη με αριθμούς 14-16 στη
συμβολή με την οδό Χείλωνος (ιδιοκτησίες  με ΚΑΕΚ 050440214004/2/0 &
050440214004/3/0),  κατά  την οποία διαπιστώθηκε ότι  εντός  των εν λόγω
οικοπέδων βρίσκονται δεκαπέντε (15) καμένα δένδρα δασικού χαρακτήρα και
τριών (3) ξερών δέντρων (στο άνω τμήμα των οικοπέδων). 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των δεκαπέντε (15) καμένων πεύκων και των
τριών  (3)  ξερών  δέντρων  από  τους  ιδιοκτήτες  των  οικοπέδων,  με  την
υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν με έξι (6) παρόμοια, κατ’ αναλογία
με το πλήθος των δέντρων που θα κοπούν στο κάθε οικόπεδο και σε
θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής τους στο μέλλον  .     
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από  την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα
πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του
κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση  «Αχλαδούλα»  της  Δ.Κ.
Αγίου Στεφάνου
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.)

12. Την επί  τόπου αυτοψία  που διενεργήθηκε  από την Επιτροπή στις  16-06-
2022,  στην πλατεία του Λόφου Πνυκός,  κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι
εντός  των  κοινόχρηστων  χώρων  βρίσκονται  τέσσερα  (4)  καμένα  δένδρα
δασικού χαρακτήρα και πέντε (5) καμένα layland. 
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από  την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα



πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του
κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση  «Αχλαδούλα»  της  Δ.Κ.
Αγίου Στεφάνου
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των τεσσάρων (4) καμένων πεύκων και των
πέντε (5) καμένων layland από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

13. Την επί  τόπου αυτοψία  που διενεργήθηκε  από την Επιτροπή στις  16-06-
2022, στο οικόπεδο επί της οδού Πνυκός με ΚΑΕΚ 050440213003/1/0, κατά
την οποία διαπιστώθηκε ότι εντός των εν λόγω οικοπέδων βρίσκονται έξι (6)
ξερά δένδρα. 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των έξι (6) ξερών δέντρων από τον ιδιοκτήτη
του  οικοπέδου,  με  την  υποχρέωση  να  τα  αντικαταστήσει  με  έξι  (6)
παρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής τους
στο μέλλον.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από  την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα
πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του
κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση  «Αχλαδούλα»  της  Δ.Κ.
Αγίου Στεφάνου
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση
του (βλ. σχετ. Φωτ.).

14. Την επί  τόπου αυτοψία  που διενεργήθηκε  από την Επιτροπή στις  16-06-
2022, στο οικόπεδο επί της οδού Ευτέρπης 23, κατά την οποία διαπιστώθηκε
ότι  εντός  του  εν  λόγω  οικοπέδου  βρίσκονται  είκοσι  (20)  καμένα  δένδρα
δασικού χαρακτήρα. 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των είκοσι (20) καμένων δέντρων από τον
ιδιοκτήτη του οικοπέδου, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με έξι
(6) παρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής
τους στο μέλλον  .  
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από  την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα
πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του
κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση  «Αχλαδούλα»  της  Δ.Κ.
Αγίου Στεφάνου
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.).



15. Την επί  τόπου αυτοψία  που διενεργήθηκε  από την Επιτροπή στις  16-06-
2022,  στα  οικόπεδα  επί  της  οδού  Ουρανίας  25-27,  κατά  την  οποία
διαπιστώθηκε ότι εντός του εν λόγω οικοπέδου βρίσκονται δέκα (10) καμένα
δένδρα δασικού χαρακτήρα. 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των δέκα (10) καμένων δέντρων από τους
ιδιοκτήτες του οικοπέδου, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν με
πέντε (5) παρόμοια,  σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί  ζήτημα
κοπής τους στο μέλλον  .  
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από  την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα
πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του
κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση  «Αχλαδούλα»  της  Δ.Κ.
Αγίου Στεφάνου
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.).

16. Από την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 04/07/2022 από το προσωπικό της
Κοινότητας, στη συμβολή της Λ. Διονύσου και της Συντάγματος Πεζοναυτών
με αριθμό 2, διαπιστώθηκε ότι εντός του κοινόχρηστου χώρου βρίσκεται ένα
(1) ξερό πεύκο, το οποίο χρήζει κοπής. 
Η  Επιτροπή  προτείνει  την  κοπή  του  ενός  (1)  ξερού  πεύκου  από  τις
Υπηρεσίες του Δήμου.

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15741/26-05-2022 αίτημα του κ. Μ. Αλεξίου, την κοπή
τριών (3) πεύκων που βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας του στην οδό Κοραή
15  καθώς το ριζικό τους σύστημα έχει σαπίσει και κρίνονται επικίνδυνα να
ανατραπούν σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. 
Η Επιτροπή διαπιστώνει  ότι δεν τίθεται  ζήτημα επικινδυνότητας και  ως εκ
τούτου απορρίπτει το σχετικό αίτημα κοπής των πεύκων.
Η Κοινότητα,  στην οποία κοινοποιείται  η Απόφαση, να μεριμνήσει  για την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση
του (βλ. σχετ. Φωτ.).

Β.   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ  

1. Το υπ’  αριθμ.  πρωτ.  1241/14-01-2022  αίτημα της κ.  Σ.  Δάμη-Κτώνα,  για  το
κλάδεμα πεύκων εντός της ιδιοκτησίας της στη συμβολή των οδών Δρυάδων 28
και  Οσίου Λουκά καθώς και  πεύκων σε κοινόχρηστο χώρο (δρομάκι σε συ-
νέχεια της Οσίου Λουκά).



Η  Επιτροπή  προτείνει  το  επιμελημένο  κλάδεμά  των  πεύκων  εντός  της
ιδιοκτησίας επί της Δρυάδων 28 από τον ιδιοκτήτη καθώς και το επιμελημένο
κλάδεμα των πεύκων στον κοινόχρηστο χώρο από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για  την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.).

2. Το αίτημα της κ. Π. Σκαρή, για την κοπή ενός (1) πεύκου, που βρίσκεται εντός
της ιδιοκτησίας της στην οδό Αργυρουπόλεως 4, το οποίο έχει λάβει επικίνδυνη
κλίση και κρίνεται επικίνδυνο για πρόκληση ατυχήματος σε περίπτωση μελλο-
ντικών έντονων καιρικών φαινομένων.
Η  Επιτροπή  διαπιστώνει  την  επικινδυνότητα  της  κλίσης  του  πεύκου  και
προτείνει  την  κοπή  του  από  την  ιδιοκτήτρια,  με  την  υποχρέωση  να  το
αντικαταστήσει με ένα (1) παρόμοιο.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση της
(βλ. σχετ. Φωτ.).

3. Το υπ’ αριθμ.  πρωτ.  18040/16-06-2022  αίτημα της κ.  Σ.  Βασιλάκου,  για  την
κοπή ενός (1) πεύκου, που βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας όμορης με τη δική της
στην οδό Μαβίλη 39Β, το οποίο έχει λάβει εξαιρετικά επικίνδυνη κλίση και είναι
πλέον εν επαφή με τη κτίριο της ιδιοκτησίας της και κρίνεται επικίνδυνο για πι-
θανή εξάπλωση πυρκαγιάς ή πρόκληση ζημιών.
Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα του εν λόγω ενός (1) πεύκου και
προτείνει  την  κοπή  του  από  τον  ιδιοκτήτη  του  όμορου  οικοπέδου,  με  την
υποχρέωση να το αντικαταστήσει με ένα (1) παρόμοιο. Επίσης επισημαίνει
ότι το όμορο οικόπεδο χρήζει άμεσου καθαρισμού από τον ιδιοκτήτη του.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του
(βλ. σχετ. Φωτ.).



4. Το υπ’ αριθμ. 676063/28-06-2022 αίτημα στο NOVOVILLE του κ. Γ. Οικονόμου,
για την κοπή δύο (2) ξερών πεύκων εντός της ιδιοκτησίας του επί της οδού Αγί-
ου Ιωάννου 3.
Η Επιτροπή προτείνει το επιμελημένο κλάδεμά των εν λόγω δύο (2) πεύκων
εντός της ιδιοκτησίας επί της οδού Αγίου Ιωάννου 3 από τον ιδιοκτήτη.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για  την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.).

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16543/02-06-2022 αίτημα των οικογενειών Α. Αγγελόπου-
λου, Ο. Θέου, Σ. Παπασπυροπούλου, Κ. Κάκκαρη, Γ. Ανδριόπουλου, Γ. Γαλα-
νόπουλου, Γ. Σταμούλη για την κοπή ξερών πεύκων που βρίσκονται εντός ιδιο-
κτησίας που βρίσκεται απέναντι από τους αριθμούς 41Α - 41Β – 43 επί της
οδού Πόντου.
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ένα (1) πεύκο είναι ξερό και προτείνει την κοπή του
από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει
με ένα (1) παρόμοιο.
Επισημαίνεται  ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από την κοπή του ξερού πεύκου, τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να
οδηγηθούν  με  δαπάνες  των  ιδιοκτητών  στις  εγκαταστάσεις  του
κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου
Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του
(βλ. σχετ. Φωτ.).

6. Το υπ’  αριθμ.  675699/28-06-2022  αίτημα στο  NOVOVILLE του κ.  Κ.  Κιουρ-
τσόγλου, για την κοπή ενός (1) ξερού πεύκου εντός της ιδιοκτησίας του επί της
οδού Πόντου 18.
Η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη του ενός (1) ξερού πεύκου και προτείνει
την κοπή του από τον ιδιοκτήτη, με την υποχρέωση να το αντικαταστήσει με
ένα (1) παρόμοιο.
Επισημαίνεται  ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν
από την κοπή του ξερού πεύκου, τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να
οδηγηθούν  με  δαπάνες  των  ιδιοκτητών  στις  εγκαταστάσεις  του
κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου
Στεφάνου.



Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για  την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.).

7. Το υπ’ αριθμ. 17325/09-06-2022 αίτημα του προέδρου της κοινότητας Δροσιάς,
κ. Χ. Ποτίδη για την κοπή ενός (1) ξερού πεύκου που βρίσκεται στην πλατεία
Καρδερίνας και έναντι του αριθμού 8.
Η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη του ενός (1) ξερού πεύκου και προτείνει
την κοπή του από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

1. Το υπ’ αριθμ. 670287/21-06-2022 αίτημα στο NOVOVILLE του κ. Μ. Μάντακα,
για την κοπή οκτώ (8) πεύκων εντός της ιδιοκτησίας του επί της οδού Γαλημής
6, καθότι βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την οικία και κρίνονται επικίνδυνα
για την εξάπλωση πυρκαγιάς.
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα δύο (2) πεύκα είναι ξερά και προτείνει την κοπή
τους από τον ιδιοκτήτη, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με δύο (2)
παρόμοια. Επίσης, προτείνει το επιμελημένο κλάδεμα των ξερών κλαδιών των
υπόλοιπων δέντρων του οικοπέδου.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να  οδηγηθούν  με  δαπάνες  των
ιδιοκτητών στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη
θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του
(βλ. σχετ. Φωτ.).

2. Το υπ’ αριθμ. 665369/13-06-2022 αίτημα στο NOVOVILLE του κ. Γ. Φερεντίνου,
για την κοπή δύο (2) ξερών πεύκων εντός της ιδιοκτησίας του στη συμβολή των
οδών Πιπεροπουλου 31 και Πιπίνου. 
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα δύο (2) πεύκα είναι ξερά και προτείνει την κοπή
τους από τον ιδιοκτήτη, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με δύο (2)
παρόμοια.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να  οδηγηθούν  με  δαπάνες  των
ιδιοκτητών στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη
θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου



Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του
(βλ. σχετ. Φωτ.).

3. Το υπ’ αριθμ. 679526/04-07-2022 αίτημα στο NOVOVILLE του κ. Χ. Πέππα, για
την κοπή ξερού πεύκου στον Κ/Χ της Λ. Σταμάτας (έμπροσθεν Καργάκου).
Η Επιτροπή διαπιστώνει  το ξερό πεύκο και προτείνει την κοπή του από την
Υπηρεσία του Δήμου.

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

1. Το υπ’ αριθμ. 666140/13-06-2022 αίτημα στο NOVOVILLE των κ.κ. Ε. Γαρου-
φαλιάς, Α. Καλλίτσου και Ε. Κοπάνου για την κοπή των καμένων πεύκων εντός
της ιδιοκτησίας τους επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 57.
Η Επιτροπή διαπιστώνει εννιά (9) καμένων πεύκων και προτείνει την κοπή τους
από τους ιδιοκτήτες,  με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν με έξι (6)
παρόμοια σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής τους στο
μέλλον
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να  οδηγηθούν  με  δαπάνες  των
ιδιοκτητών στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη
θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου

Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για  την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.).

2. Την επί τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή στις 16-06-2022,
σε  οικόπεδο  επί  της  οδού  Χαριλάου  Τρικούπη  (ιδιοκτησία  με  ΚΑΕΚ
051280412006/2/0), κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι εντός των εν λόγω οικο-
όπεδα βρίσκονται δεκαπέντε (18) καμένα δένδρα δασικού χαρακτήρα. 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των δεκαοκτώ (18) καμένων δέντρων από τους
ιδιοκτήτες των οικοπέδων, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν με έξι
(6) παρόμοια και σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής
τους στο μέλλον  .     
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να  οδηγηθούν  με  δαπάνες  των
ιδιοκτητών στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη
θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.



Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για  την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.)

3. Την επί τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή στις 16-06-2022,
σε  οικόπεδο  επί  της  οδού  Χαριλάου  Τρικούπη  (ιδιοκτησίες  με  ΚΑΕΚ
051280417006/2/0 και  051280407006/2/0),  κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι
εντός των εν λόγω οικόπεδα το σύνολο των δέντρων, περί τα τριάντα (30) στο
σύνολο, είναι καμένα. 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των τριάντα (30) καμένων δέντρων από τους
ιδιοκτήτες των οικοπέδων, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν με έξι
(6) παρόμοια και σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής
τους στο μέλλον  .     
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να  οδηγηθούν  με  δαπάνες  των
ιδιοκτητών στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη
θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για  την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.)

4. Την επί τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή στις 16-06-2022,
σε  οικόπεδο  επί  της  οδού  Χαριλάου  Τρικούπη  (ιδιοκτησία  με  ΚΑΕΚ
051280407002/3/0), κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι εντός του εν λόγω οικο-
πέδου βρίσκονται τέσσερα (4) καμένα δένδρα δασικού χαρακτήρα. 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή των τεσσάρων (4) καμένων δέντρων από τους
ιδιοκτήτες του  οικοπέδου,  με  την  υποχρέωση να τα  αντικαταστήσουν  με
τέσσερα (4) παρόμοια και σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα
κοπής τους στο μέλλον.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να  οδηγηθούν  με  δαπάνες  των
ιδιοκτητών στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη
θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για  την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.)

5. Την επί τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή στις 16-06-2022,
σε  οικόπεδο  επί  της  οδού  Χαριλάου  Τρικούπη  (ιδιοκτησία  με  ΚΑΕΚ
051280417001/1/0), κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι εντός του εν λόγω οικο-
πέδου βρίσκονται δέκα (10) καμένα δένδρα δασικού χαρακτήρα. 



Η Επιτροπή προτείνει  την κοπή των δέκα (10)  καμένων δέντρων από τους
ιδιοκτήτες του οικοπέδου, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν με έξι
(6) παρόμοια και σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής
τους στο μέλλον  .     
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για  την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.)

6. Την επί τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή στις 16-06-2022,
σε  οικόπεδο  επί  της  οδού  Χαριλάου  Τρικούπη  (ιδιοκτησία  με  ΚΑΕΚ
051280417008/1/0), κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι εντός του εν λόγω οικο-
πέδου βρίσκεται ένα (1) ξερό δένδρο δασικού χαρακτήρα. 
Η Επιτροπή προτείνει την κοπή του ενός (1) ξερού δέντρου από τους ιδιοκτήτες
του  οικοπέδου,  με  την  υποχρέωση  να  το  αντικαταστήσουν  με  ένα  (1)
παρόμοιο και σε κατάλληλη θέση ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής του
στο μέλλον.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για  την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.)

7. Την επί τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή στις 16-06-2022,
σε οικόπεδα επί της οδού Ερατούς (ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 051280417003/1/0 και
051280417003/2/0), κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι εντός των εν λόγω οικο-
πέδων βρίσκονται δέκα (10) καμένα δέντρα δασικού χαρακτήρα. 
Η Επιτροπή προτείνει  την κοπή των δέκα (10)  καμένων δέντρων από τους
ιδιοκτήτες των οικοπέδων, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσουν με έξι
(6) παρόμοια, κατ’ αναλογία με το πλήθος των δέντρων που θα κοπούν
στο κάθε οικόπεδο και σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα
κοπής τους στο μέλλον  .  
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν,
τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.



Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για  την εν λόγω υποχρέωση
τους (βλ. σχετ. Φωτ.)

8. Το από 2/7/2022, μέσω email, της κ. Αν. Κατσαμπέκη για την κοπή δύο πεύκων
που γειτνιάζουν επικίνδυνα της οικίας της και μάλιστα το ένα πλησίον της καμι-
νάδας, εντός της ιδιοκτησίας της στην οδό Αγ. Ιωάννου 5.
Η Επιτροπή κρίνει μόνον ότι δημιουργεί κινδύνους το δεύτερο και προτείνει την
κοπή μόνον αυτού, με την υποχρέωση της ιδιοκτήτριας να το αντικαταστήσει με
έτερο παρόμοιο, δασικού χαρακτήρα (βλ, σχετ, Φωτ.).
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της,  ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για  την εν λόγω υποχρέωση
τους

E  . ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ  

1. Το  αίτημα που υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κ. Μ.
Παρασκευόπουλο, για την κοπή ενός (1) δέντρου εντός ιδιοκτησίας του επί της
οδού Φαέθοντος 9 καθώς έχει λάβει επικίνδυνη κλίση και κρίνεται επικίνδυνο
για πρόκληση ατυχήματος σε περίπτωση μελλοντικών έντονων καιρικών φαινο-
μένων.
Η Επιτροπή απορρίπτει το αίτημα για κοπή του εν λόγω πεύκου, αλλά εγκρίνει
το επιμελημένο του κλάδεμα από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του
(βλ. σχετ. Φωτ.).

ΣΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1. Το υπ’ αριθμ. 676745/29-06-2022 αίτημα στο NOVOVILLE του κ. Δ. Σακελλαρί-
ου, για την κοπή δύο (2) πεύκων εντός ιδιοκτησίας αγνώστου ιδιοκτήτη (χρησι-
μοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων) επί της οδού Καποδιστρίου και
πλησίον στον αριθμό 30. Από τα εν λόγω πεύκα το ένα έχει επικίνδυνο μέγεθος
και κλίση, ενώ το δεύτερο είναι ημίξερο.
Η Επιτροπή διαπιστώνει την επικινδυνότητα των δύο (2) πεύκων και προτείνει
την κοπή τους από τον ιδιοκτήτη,  με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει
με δύο (2) παρόμοια.



Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του
(βλ. σχετ. Φωτ.).

2. Το υπ’ αριθμ. 676749/29-06-2022 αίτημα στο NOVOVILLE του κ. Δ. Σακελλαρί-
ου, για την κοπή δύο (2) πεύκων που βρίσκονται στον κοινόχρηστο χώρο επί
της οδού Καποδιστρίου 27 και έχουν προκαλέσει ζημιές στο τοιχίο περίφραξης
του οικοπέδου.
Η Επιτροπή διαπιστώνει την επικινδυνότητα των δύο (2) πεύκων και προτείνει
την κοπή τους από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

3. Το υπ’ αριθμ. 676651/29-06-2022 αίτημα στο NOVOVILLE της κ. Ν. Μπαλωτή,
για την κοπή ενός (1) πεύκου στον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών
Μακεδονίας και Φοίβης, καθότι έχει λάβει επικίνδυνη κλίση και κρίνεται επικίν-
δυνο για πρόκληση ατυχήματος σε περίπτωση μελλοντικών έντονων καιρικών
φαινομένων.
Η Επιτροπή διαπιστώνει πως στην εν λόγω θέση δεν υφίσταται δέντρο που να
κρίνεται επικίνδυνο και ως εκ τούτου απορρίπτει το σχετικό αίτημα.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του
(βλ. σχετ. Φωτ.).

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12304/27-04-2022  αίτημα της κ. Ν. Κουχόγλου, για την
κοπή ενός (1) πεύκου εντός ιδιοκτησίας της στην οδό Σωκράτους 52Β καθώς
έχει κλίση προς τη στέγη της κατοικίας της και κρίνεται επικίνδυνο για εξάπλωση
πυρκαγιάς.
Η  Επιτροπή  διαπιστώνει  πως  το  δένδρο  στην  εν  λόγω  θέση  δεν  κρίνεται
επικίνδυνο και ως εκ τούτου απορρίπτει το σχετικό αίτημα.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση της
(βλ. σχετ. Φωτ.).

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12304/27-04-2022  αίτημα του κ. Ε. Χατζηκωνσταντίνου,
για την κοπή ενός (1) δέντρου εντός ιδιοκτησίας της στην οδό Λεβάντας 26 κα-
θώς έχει  κλίση  προς τη  στέγη της  κατοικίας  της  και  κρίνεται  επικίνδυνο  για
εξάπλωση πυρκαγιάς ή την πρόκληση ζημιών.
Η  Επιτροπή  διαπιστώνει  πως  το  δένδρο  στην  εν  λόγω  θέση  δεν  κρίνεται
επικίνδυνο και ως εκ τούτου απορρίπτει το σχετικό αίτημα.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του
(βλ. σχετ. Φωτ.).



Ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1. Το υπ’ αριθμ. 515253/02-08-2021 αίτημα στο NOVOVILLE του κ. Θ. Μπάλλιου,
για το κλάδεμα ενός (1) πεύκου εντός ιδιοκτησίας του στην οδό Αυγής 8 λόγω
πυρασφάλειας.
Η  Επιτροπή  διαπιστώνει  πως  το  δένδρο  στην  εν  λόγω  θέση  δεν  κρίνεται
επικίνδυνο και ως εκ τούτου απορρίπτει το σχετικό αίτημα.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του
(βλ. σχετ. Φωτ.).

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:

 Την ως άνω εισήγηση της τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής.
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 73 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
το οποίο αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν 4555/2018.

 Τις διατάξεις του άρθρου 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)

 Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν.1337/83 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-83)
 Τις διατάξεις του Ν.4067/9-4-2012, άρθρο 4, παρ. 2(η) (ΦΕΚ 79/Α΄/9-4-2012)
 Το ΦΕΚ 2605/Β/15-10-13
 Το  υπ.  αριθ  46794/4-12-2015  έγγραφο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και

Ενέργειας.
 Την  υπ. αριθ.  16/21 Απόφαση της ΕΠΖ και τα κριτήρια που αυτή καθορίζει.
 Την υπ. αριθ. 21/2021 Απόφαση του ΔΣ.
 Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων.
 Τις τοποθετήσεις και επισημάνσεις των μελών, κατά την διαλογική συζήτηση,

που επακολούθησε.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

1. Απορρίπτει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19446/27-06-2022 αίτημα του κ. Η. Μολυνδρή, που
αφορά την κοπή ή το κλάδεμα δύο (2) πεύκων που βρίσκονται εντός ιδιοκτησίας του
επί της οδού Ουρανίας 11, επειδή κρίνεται ότι το πεύκο είναι σε απλή επαφή και ως
εκ τούτου δεν είναι επικίνδυνο με τα κριτήρια της Απόφασης του ΔΣ.
Παράλληλα,  εγκρίνει το επιμελημένο κλάδεμα των ξερών κλάδων σε δύο (2)
πεύκα, από τον ιδιοκτήτη.



Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας σχετικά τον ιδιοκτήτη..

2. Εγκρίνει την κοπή ενός (1) αποψιλωμένου κορμού πεύκου εντός του οικοπέδου στη
συμβολή των οδών Αριστοφάνους και Πλάτωνος 77 από τον ιδιοκτήτη κ. Δ. Καρα-
θάνο, με τη υποχρέωση του να το αντικαταστήσει από ένα παρόμοιο δασικού χαρα-
κτήρα. 
Όσον αφορά δε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18926/23-06-2022 αίτημα του ίδιου ιδιοκτήτη
για την κοπή δύο (2) ξερών δέντρων που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο, η Επιτροπή
δεν διαπιστώνει ύπαρξη τέτοιυ προβλήματος.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του.

3. Εγκρίνει  το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19107/24-06-2022  αίτημα του κ. Δ. Γκρέκα, για την
κοπή  15) καμένων ή ξερών πεύκων που βρίσκονται εντός του οικοπέδου επί της
οδού  Ουρανίας  17,  με  την  υποχρέωση να το  αντικαταστήσει  με  έξι  (6)  πα-
ρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής τους στο μέλ-
λον. 
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να
οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ  η   στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του  
Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του.

4. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18648/21-06-2022 αίτημα της κ. Γ. Ξυνογιαννακοπού-
λου, για την κοπή ενός (1) ξερού πεύκου που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας της
επί της οδού Προύσσης 57, από την ιδιοκτήτρια,  με την υποχρέωση της, να το
αντικαταστήσει με ένα (1) παρόμοιο 
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση της.

5. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17972/15-06-2022  αίτημα της κ. Χ. Παντελή, για την
κοπή ενός (2) ξερών πεύκων που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας της επί της οδού
Ρήγα Φεραίου 18, από τον ιδιοκτήτη οικοπέδου επί της οδού Ρήγα Φεραίου, με την
υποχρέωση του να το αντικαταστήσει με ένα (1) παρόμοιο.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να
οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του
Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου



Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση της.

6. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17974/15-06-2022 αίτημα της κ. Ε. Χαμακιώτη, για την
κοπή από την ιδιοκτήτρια δεκαπέντε (15) καμένων πεύκων που βρίσκονται εντός
της ιδιοκτησίας του επί της οδού Χείλωνος 6, με την υποχρέωση να το αντικατα-
στήσει με έξι (6) παρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα
κοπής τους στο μέλλον. 
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την κοπή των ανωτέρω δέντρων, τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγη-
θούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου
Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση της.

7. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 640011/08-05-2022  αίτημα στο  NOVOVILLE του κ. Η. Κω-
στόπουλου,  για  το επιμελημένο κλάδεμα ενός (1) πεύκου που βρίσκεται  εντός
ιδιοκτησίας του επί της οδού Ευριπίδου 5 καθώς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί
από τον ιδιοκτήτη.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας σχετικά τον ιδιοκτήτη.

8. Εγκρίνει,  ύστερα από επιτόπια διαπίστωση της Επιτροπής στις  16-06-2022,  την
κοπή δέκα (10) καμένων πεύκων από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων επί της οδού
Περιάνδρου με αριθμούς 22 και 24, με την υποχρέωση των να τα αντικαταστή-
σουν με έξι (6) παρόμοια, κατ’ αναλογία με το πλήθος των δέντρων που θα
κοπούν στο κάθε οικόπεδο και σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτη-
μα κοπής τους στο μέλλον  .  
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την κοπή των ανωτέρω δέντρων, τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγη-
θούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου
Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.

9. Εγκρίνει  ύστερα  από  επιτόπια  διαπίστωση  της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή των είκοσι (20) καμένων πεύκων από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου  επί της
οδού Χαριλάου Τρικούπη 70, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με έξι (6)
παρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής τους στο
μέλλον.



Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να
οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του
Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.

10. Εγκρίνει  ύστερα  από  επιτόπια  διαπίστωση  της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή τεσσάρων (4) καμένων πεύκων, από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων επί της
οδού Χαριλάου Τρικούπη 64Α και 64Β, με την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει
με τέσσερα (4) παρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κο-
πής τους στο μέλλον.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να
οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του
Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.

11. Εγκρίνει  ύστερα  από  επιτόπια  διαπίστωση  της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή από τους ιδιοκτήτες δεκαπέντε (15) καμένων πεύκων , καθώς και τριών (3) ξε-
ρών πεύκων (στο άνω τμήμα των οικοπέδων), επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη με
αριθμούς  14-16  στη  συμβολή  με  την  οδό  Χείλωνος  (ιδιοκτησίες  με  ΚΑΕΚ
050440214004/2/0 & 050440214004/3/0), με την υποχρέωση των να τα αντικα-
ταστήσουν με έξι (6) παρόμοια, κατ’ αναλογία με το πλήθος των δέντρων που
θα κοπούν στο κάθε οικόπεδο και σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζή-
τημα κοπής τους στο μέλλον  .     
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να
οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του
Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.

12. Εγκρίνει  ύστερα  από  επιτόπια  διαπίστωση  της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή από την Υπηρεσία του Δημου, τεσσάρων (4) καμένων πεύκων και πέντε (5)
καμένων layland Την επί τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή στις
16-06-2022, στην πλατεία του Λόφου Πνυκός,.

13. Εγκρίνει  ύστερα  από  επιτόπια  διαπίστωση  της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή  από  τον  ιδιοκτήτη  έξι  (6)  ξερών  πεύκων,  εντός  οικοπέδου  με  ΚΑΕΚ



050440213003/1/0, στο Λόφο Πνυκός,  με την υποχρέωση του να τα αντικατα-
στήσει με έξι (6) παρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα
κοπής τους στο μέλλον.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να
οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του
Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του.

14. Εγκρίνει  ύστερα  από  επιτόπια  διαπίστωση  της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή είκοσι (20) καμένων πεύκων από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, επί της οδού
Ευτέρπης 23, με την υποχρέωση του να τα αντικαταστήσει με έξι (6) παρόμοια,
σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής τους στο μέλλον  .  
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να
οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του
Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.

15. Εγκρίνει ύστερα από επιτόπια αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή στις
16-06-2022, την κοπή(10) καμένων πεύκων από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου επί
της οδού Ουρανίας 25-27, με την υποχρέωση του να τα αντικαταστήσουν με εξ
(6) παρόμοια, σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής τους στο
μέλλον  .  
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να
οδηγηθούν με  δαπάνες του ιδιοκτήτη στις  εγκαταστάσεις  του κλαδοφάγου
του Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.

16. Εγκρίνει ύστερα από αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή την 04/07/2022
υπαλλήλου της Κοινότητας, στη συμβολή των οδών Λ. Διονύσου και Συντάγματος
Πεζοναυτών με αριθμό 2, την κοπή ενός (1) ξερού πεύκου, από τις Υπηρεσίες του
Δήμου.

17. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15741/26-05-2022  αίτημα του κ. Μ. Αλεξίου, για την
κοπή τριών (3) πεύκων που βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας του στην οδό Κοραή
15, επειδή ύστερα από προσεκτικότερη παρατήρηση των προσκομισθεισών φωτο-



γραφιών, διαπιστώνεται  το εύλογο του αιτήματος,  με  την υποχρέωση, όμως της
ιδιοκτήτριας να τα αντικαταστήσει από τρία (3) παρόμοια δασικού χαρακτήρα.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την  κοπή  των  ανωτέρω  δέντρων,  τα  πλέον  των  3,00  κ.μ.,  θα  πρέπει  να
οδηγηθούν με  δαπάνες του ιδιοκτήτη στις  εγκαταστάσεις  του κλαδοφάγου
του Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση της.

Β. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1241/14-01-2022  αίτημα της κ. Σ. Δάμη-Κτώνα,  για
επιμελημένο κλάδεμα πεύκων εντός της ιδιοκτησίας της στη συμβολή των οδών
Δρυάδων 28 και Οσίου Λουκά από την ίδια.
Συγχρόνως εγκρίνει  και  το επιμελημένο κλάδεμα των πεύκων στον κοινόχρηστο
χώρο από τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτ στις
εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα»
της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη σχετικά.

2. Εγκρίνει  το  αίτημα  της  κ.  Π.  Σκαρή,  για  την  κοπή ενός  (1)  πεύκου  από  την
ιδιοκτήτρια, που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας της στην οδό Αργυρουπόλεως 4,
επειδή  κρίνει  ότι  αυτό  έχει  λάβει  επικίνδυνη  κλίση  και  άρα  είναι  επικίνδυνο  για
πρόκληση ατυχήματος σε περίπτωση μελλοντικών έντονων καιρικών φαινομένων,
την  κοπή  του,  με  την  υποχρέωση  της  να  το  αντικαταστήσει  με  ένα  (1)
παρόμοιο.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση της..

3. Εγκρίνει, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18040/16-06-2022 αίτημα της κ. Σ. Βασιλάκου, για την
κοπή ενός (1) πεύκου, που βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας όμορης με τη δική της στην
οδό Μαβίλη 39Β, αφού πρώτα ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης,επειδή το πεύκο έχει λάβει
εξαιρετικά επικίνδυνη κλίση και είναι πλέον εν επαφή με τη κτίριο της ιδιοκτησίας της
και  κρίνεται επικίνδυνο για πιθανή εξάπλωση πυρκαγιάς ή πρόκλησης ζημιών,  με
την υποχρέωση του, να το αντικαταστήσει με ένα (1) παρόμοιο. 



Ταυτόχρονα  επισημαίνεται,  η  υποχρέωση  του  ίδιου  ιδιοκτήτη  για  τον  άμεσο
καθαρισμό του ως άνω οικοπέδου.
Επισημαίνεται  τέλος,  ότι  από  το  σύνολο  των  κλαδεμάτων  που  θα
προκύψουν, τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του
ιδιοκτήτη στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του.

4. Εγκρίνει αντί της κοπής που αιτείται με το υπ’ αριθμ. 676063/28-06-2022 αίτημα του
στο NOVOVILLE, ο κ. Γ. Οικονόμου, το επιμελημένο κλάδεμα δύο (2) πεύκων εντός
της ιδιοκτησίας του επί της οδού Αγίου Ιωάννου 3.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη στις
εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα»
της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας σχετικά τον ιδιοκτήτη.

5. Εγκρίνει μέρος του υπ’ αριθμ. πρωτ. 16543/02-06-2022 αιτήματος των οικογενειών
Α. Αγγελόπουλου, Ο. Θέου,Σ. Παπασπυροπούλου, Κ. Κάκκαρη, Γ. Ανδριόπουλου,
Γ. Γαλανόπουλου, Γ. Σταμούλη, για την κοπή ενός (1) μόνον ξερού πεύκου, από τον
ιδιοκτήτη του οικοπέδου,  έναντι από των αριθμών 41Α - 41Β – 43 επί της οδού
Πόντου,  με  την  υποχρέωση  του  να  το  αντικαταστήσει  με  ένα  (1)  παρόμιο
δασικού χαρακτήρα.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την κοπή του ξερού πεύκου, τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν
με δαπάνες των ιδιοκτητών στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου
Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του.

6. Εγκρίνει το  υπ’  αριθμ.  675699/28-06-2022  αίτημα  στο  NOVOVILLE του  κ.  Κ.
Κιουρτσόγλου,  για την κοπή από τον ιδιοκτήτη ενός (1) ξερού πεύκου εντός της
ιδιοκτησίας  του  επί  της  οδού  Πόντου  18, με  την  υποχρέωση  να  το
αντικαταστήσει με ένα (1) παρόμοιο.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν από
την κοπή του ξερού πεύκου, τα πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν
με δαπάνες των ιδιοκτητών στις εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου
Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.



7. Εγκρίνει το  υπ’  αριθμ.  17325/09-06-2022  αίτημα  του  προέδρου  της  κοινότητας
Δροσιάς,  κ.  Χ.  Ποτίδη για την κοπή ενός (1)  ξερού πεύκου που βρίσκεται  στην
πλατεία Καρδερίνας και έναντι του αριθμού 8 από τις Υπηρεσίες του Δήμου.

Γ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

1. Εγκρίνει από το υπ’ αριθμ. 670287/21-06-2022  αίτημα στο NOVOVILLE του κ. Μ.
Μάντακα, αντί της κοπής οκτώ (8) πεύκων εντός της ιδιοκτησίας του επί της δού
Γαλημής  6,  την  κοπή  από  τον  ίδιο,  δύο  (2)  πεύκων  επειδή  είναι  ξερά,  καθότι
βρίσκονται  σε  μικρή  απόσταση  από  την  οικία  και  κρίνονται  επικίνδυνα  για  την
εξάπλωση πυρκαγιάς, . με την υποχρέωση του να τα αντικαταστήσει με δύο (2)
παρόμοια.  Επίσης,  εγκρίνει  το  επιμελημένο  κλάδεμα  των  ξερών  κλαδιών  των
υπόλοιπων δέντρων του οικοπέδου.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ.,  θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες των ιδιοκτητών
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του.

2. Εγκρίνει  το  υπ’  αριθμ.  665369/13-06-2022  αίτημα  στο  NOVOVILLE του  κ.  Γ.
Φερεντίνου,  για  την  κοπή  δύο (2)  ξερών πεύκων εντός  της ιδιοκτησίας  του  στη
συμβολή  των οδών Πιπεροπουλου  31  και  Πιπίνου,  με  την  υποχρέωση να τα
αντικαταστήσει με δύο (2) παρόμοια.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ.,  θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες των ιδιοκτητών
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του.

3. Εγκρίνει  το  υπ’  αριθμ.  679526/04-07-2022  αίτημα  στο  NOVOVILLE του  κ.  Χ.
Πέππα,  για  την  κοπή  ξερού  πεύκου  στον  Κ/Χ  της  Λ.  Σταμάτας  (έμπροσθεν
Καργάκου), από την Υπηρεσία του Δήμου.

Δ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ



1. Εγκρίνει  το  υπ’  αριθμ.  666140/13-06-2022  αίτημα  στο  NOVOVILLE των  κ.κ.  Ε.
Γαρουφαλιάς, Α. Καλλίτσου και Ε. Κοπάνου για την κοπή εννιά (9) καμένων πεύκων
εντός της ιδιοκτησίας των επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 57, με την υποχρέωση να
τα αντικαταστήσουν με έξι (6) παρόμοια σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην
τεθεί ζήτημα κοπής τους στο μέλλον
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ.,  θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες των ιδιοκτητών
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.

2. Εγκρίνει ύστερα από  επιτόπια  διαπίστωση  της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή  δεκαοκτώ (18)  καμένων πεύκων από τους  ιδιοκτήτες οικοπέωδων επί  της
οδού  Χαριλάου  Τρικούπη  (ιδιοκτησία  με  ΚΑΕΚ  051280412006/2/0),  με  την
υποχρέωση των να τα αντικαταστήσουν με έξι  (6)  παρόμοια και σε  θέσεις
κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής τους στο μέλλον  .     
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ.,  θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες των ιδιοκτητών
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες, για την εν λόγω υποχρέωση των.

3. Εγκρίνει ύστερα από  επιτόπια  διαπίστωση  της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή  τριάντα  (30)  καμένων  πεύκων  από  τους  ιδιοκτήτες  οικοπέδων  της  οδού
Χαριλάου  Τρικούπη  (ιδιοκτησίες  με  ΚΑΕΚ  051280417006/2/0  και
051280407006/2/0,  με την υποχρέωση των να τα αντικαταστήσουν με έξι (6)
παρόμοια και σε θέσεις κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής τους στο
μέλλον  .     
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ.,  θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες των ιδιοκτητών
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση των.

4. Την επί  τόπου αυτοψία που διενεργήθηκε από την Επιτροπή στις 16-06-2022, σε
οικόπεδο  επί  της  οδού  Χαριλάου  Τρικούπη  (ιδιοκτησία  με  ΚΑΕΚ
051280407002/3/0), κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι εντός του εν λόγω οικοπέδου
βρίσκονται τέσσερα (4) καμένα δένδρα δασικού χαρακτήρα. 



Η Επιτροπή προτείνει  την κοπή των τεσσάρων (4)  καμένων δέντρων από τους
ιδιοκτήτες  του  οικοπέδου,  με  την  υποχρέωση  να  τα  αντικαταστήσουν  με
τέσσερα (4)  παρόμοια και  σε θέσεις κατάλληλες  ώστε να μην τεθεί  ζήτημα
κοπής τους στο μέλλον.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ.,  θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες των ιδιοκτητών
στις  εγκαταστάσεις  του  κλαδοφάγου  του  Δήμου  Διονύσου,  στη  θέση
«Αχλαδούλα» της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση των
(βλ. σχετ. Φωτ.)

5. Εγκρίνει  ύστερα  από  επιτόπια  διαπίστωση  της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή (10) καμένων πεύκων από τους ιδιοκτήτες οικοπέδων επί της οδού Χαριλάου
Τρικούπη (ιδιοκτησίες με ΚΑΕΚ 051280417001/1/0),  με την υποχρέωση των να
τα αντικαταστήσουν με έξι (6) παρόμοια και σε θέσεις κατάλληλες ώστε να
μην τεθεί ζήτημα κοπής τους στο μέλλον  .     
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη στις
εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα»
της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.

6. Εγκρίνει ύστερα από  επιτόπια  διαπίστωση της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή  ενός  (1)  καμένου  πεύκου  από  τους  ιδιοκτήτες  οικοπέδου  επί  της  οδού
Χαριλάου Τρικούπη (ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 051280417008/1/0), με την υποχρέωση
του να το αντικαταστήσουν με ένα (1) παρόμοιο και σε κατάλληλη θέση ώστε
να μην τεθεί ζήτημα κοπής του στο μέλλον.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη στις
εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα»
της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.

7. Εγκρίνει  ύστερα  από  επιτόπια  διαπίστωση  της  Επιτροπής  στις  16-06-2022,  την
κοπή (10) καμένων πεύκων από τους ιδιοκτήτες οικοπέδων επί της οδού Ερατούς
(ιδιοκτησίες  με  ΚΑΕΚ  051280417003/1/0  και  051280417003/2/0),  με  την
υποχρέωση των να τα αντικαταστήσουν με έξι (6) παρόμοια, κατ’ αναλογία με



το  πλήθος  των πεύκων που θα κοπούν στο κάθε οικόπεδο και  σε  θέσεις
κατάλληλες ώστε να μην τεθεί ζήτημα κοπής τους στο μέλλον  .  
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη στις
εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα»
της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες για την εν λόγω υποχρέωση τους.

8. Εγκρίνει μερικώς το από 2/7/2022, μέσω email, της κ. Αν. Κατσαμπέκη για την κοπή
ενός μόνον πεύκου από τα δύο αιτούμενα, επειδή αυτό γειτνιάζει επικίνδυνα με την
οικία της, εντός της ιδιοκτησίας της στην οδό Αγ. Ιωάννου 5,  με την επισήμανση
ότι  αυτή  υποχρεούται  να  το αντικαταστήσει  με  ένα (1)  παρόμοιο,  δασικού
χαρακτήρα.
Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των κλαδεμάτων που θα προκύψουν, τα
πλέον των 3,00 κ.μ., θα πρέπει να οδηγηθούν με δαπάνες του ιδιοκτήτη στις
εγκαταστάσεις του κλαδοφάγου του Δήμου Διονύσου, στη θέση «Αχλαδούλα»
της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας την ιδιοκτήτρια για την εν λόγω υποχρέωση της.

E  . ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ  

1. Απορρίπτει το αίτημα που υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από
τον κ. Μ. Παρασκευόπουλο, για την κοπή ενός (1) δέντρου εντός ιδιοκτησίας
του  επί  της  οδού  Φαέθοντος  9  και  αντί  αυτού  εγκρίνει  το  επιμελημένο  του
κλάδεμα από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου.
Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας σχετικά τον ιδιοκτήτη.

ΣΤ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ.  676745/29-06-2022  αίτημα στο  NOVOVILLE του κ. Δ.
Σακελλαρίου,  για  την  κοπή  δύο  (2)  πεύκων  εντός  ιδιοκτησίας  αγνώστου
ιδιοκτήτη (χρησιμοποιείται  ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων) επί της οδού
Καποδιστρίου  και  πλησίον  στον  αριθμό  30,  λόγω  του  ότι  το  πρώτο  έχει
επικίνδυνο  μέγεθος  και  κλίση,  ενώ  το  δεύτερο  είναι  ημίξερο,  με  την
υποχρέωση,  του  εν  λόγω  ιδιοκτήτης  να  τα  αντικαταστήσει  με  δύο  (2)
παρόμοια.



Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ανευρίσκοντας και ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω
υποχρέωση του και ταυτόχρονα να ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα.

2. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ.  676749/29-06-2022  αίτημα στο  NOVOVILLE του κ. Δ.
Σακελλαρίου, για την κοπή δύο (2) πεύκων από τις Υπηρεσίες του Δήμου ,που
βρίσκονται  στον  κοινόχρηστο  χώρο  επί  της  οδού  Καποδιστρίου  27,  επειδή
έχουν προκαλέσει ζημιές στο τοιχίο περίφραξης του οικοπέδου.
Η Κοινότητα, να ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα.

3. Απορρίπτει το υπ’ αριθμ. 676651/29-06-2022 αίτημα στο NOVOVILLE της κ. Ν.
Μπαλωτή, για την κοπή ενός (1) πεύκου στον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή
των οδών Μακεδονίας και Φοίβης, επειδή διαπιστώνει πως στην εν λόγω θέση
δεν υφίσταται δέντρο που να κρίνεται επικίνδυνο.
Η Κοινότητα, να ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα.

4. Απορρίπτει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12304/27-04-2022 αίτημα της κ. Ν. Κουχόγλου,
για την κοπή ενός (1) πεύκου εντός ιδιοκτησίας της στην οδό Σωκράτους 52Β,
επειδή κρίνεται ως μη επικίνδυνο.
Η Κοινότητα, να ενημερώσει σχετικά την ιδιοκτήτρια.

5. Απορρίπτει  το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  12304/27-04-2022  αίτημα  του  κ.  Ε.
Χατζηκωνσταντίνου, για την κοπή ενός (1) δέντρου εντός ιδιοκτησίας του στην
οδό Λεβάντας 26, επειδή κρίνεται ως μη επικίνδυνο.  Η Κοινότητα, στην οποία
κοινοποιείται η Απόφαση, να μεριμνήσει για την υλοποίηση της, ενημερώνοντας
τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του (βλ. σχετ. Φωτ.).
Η Κοινότητα, να ενημερώσει σχετικά τον ιδιοκτήτη.

Ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

1. Απορρίπτει το υπ΄αριθμ. 515253/02-08-2021 αίτημα στο NOVOVILLE του κ. Θ.
Μπάλλιου,  για  το  κλάδεμα  ενός  (1)  πεύκου  εντός  ιδιοκτησίας  του  στην  οδό
Αυγής 8 λόγω πυρασφάλειας, επειδή  διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται τέτοιου
είδους επικινδυνότητα.



Η  Κοινότητα,  στην  οποία  κοινοποιείται  η  Απόφαση,  να  μεριμνήσει  για  την
υλοποίηση της, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη για την εν λόγω υποχρέωση του
(βλ. σχετ. Φωτ.).
Η Κοινότητα, να ενημερώσει σχετικά τον αιτούντα.

Η Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    31 /2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                   Ράικος Δημήτριος
                                                                   Παπαβασιλείου Χρήστος
Φωτάκης Ιωάννης                                      Κριεμάδης Στέφανος                               

                                           Τσιλιγκίρης Μιχαήλ           
                                           


